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 شكر وتقدير
( وعل آلو  صلى اهلل عليه وسلمكثيرا  طيبا  مباركا  والصالة والسالم عمى سيدنا دمحم ) الحمدهلل رب العالمين حمدا  

 وبعد:، بو الطيبين رضوان هللا عمييم أجمعينوأصحا

الذي  رياض جميل وهاب المساعد أتوجو بالشكر الجزيل واالمتنان إلى أستاذي المشرف الفاضل األستاذ
لي في كتابة ىذا البحث فجزاه هللا خيرا  ولو مني أطيب  از ىذا البحث الذي كان خيَر مرشد  أشرف عمى إنج

 الدعاء.

 الشمام علي ماهرالدكتور  االستاذ المساعد كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى عميد كمية اإلدارة واالقتصاد
بالشكر الجزيل إلى كل  م، كما أتقدرة الصناعيةإلدارئيس قسم ا ميسر ابراهيم الجبوري الدكتور االستاذ و 

 ووقت في سبيل إنارة الدرب أمامي.األساتذه في قسم اإلدارة الصناعية لما بذلوه من جيد 

كما اتقدم بشكري الجزيل وامتناني الى االساتذة الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة  واعضاء لتفضميم عمي 
 فجزاىم هللا عني خير الجزاء.بقبول مناقشة ىذا البحث ، 

وكما اتقدم بوافر شكري وامتناني إلى التدريسين األفاضل محكمي إستمارة اإلستبانة لمالحظاتيم وتوجيياتيم 
رشاداتيم فجزاىم هللا عني  خير الجزاء . وا 

 الموصل الميندسين والفنيين في بمديةواليفوتني في ىذا المجال إسداء شكري واحترامي الكبير إلى السادة 
 من جيود في مساعدتي بالجانب العممي من البحث وفقيم هللا لفعل الخير.وكافة العاممين فييا لما بذلوه 

 لزوجي العزيزكما أتقدم بشكري واعتزازي  فيما سندي أمي وابي أحبتيوأىدي خالص شكري وتقديري إلى 
ما أممك في الحياة لما بذلوه  عزأ  وأخواتيأخوتي كما اتقدم بخالص شكري وتقديري وامتناني إلى  حماه هللا
 ألجميمن عناء 

 و مني خالصا  ومن هللا التوفيق .وأخيرا أسال هللا تعالى أن أكون قد ُوفقت في إعداد ىذا البحث وان يتقبم

     الباحثة                                                                                                           

 ؤدساره نزار دا                                                                                                       
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 املستخلص
سعى البحث الى تحديد دور منيجية ىندسة القيمة في تحسين عناصر جودة المنتج في مديرية 

 ةمة في الميدان المبحوث والمتمثمبمدية الموصل. واليدف من وراء ىذا البحث ىو لمعالجة مشك
 (أو قمة منفعتيا )ضعف جودة المشاريع الخدمية المنفذة من قبل مديرية بمدية الموصل ب
المدينة والناس بأمس الحاجة الى تعظيم قيمة  سيما في الوضع الراىن الذ  أصبحت فيووال

توفر عناصر الجودة في المشاريع المنفذة : الالخدمة المقدمة والمشاريع المنفذة. بتعبير اخر
لمقدمة من قبل البمدية وألجل محاولة معالجة المشكمة المذكورة أو المشخصة في والخدمات ا

يم استخدام منيجية ىندسة القيمة تس الميدان المبحوث. تم صياغة الفرضية التي تنص عمى )أن
لمقدمة من قبل بمدية في تحسين عناصر جودة المنتج لممشاريع المنفذة أو المقترحة والخدمة ا

المعمومات في الميدان االعتماد عمى االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات و تم  الموصل (إذ
تم توزيع االستبانة عمى عينة من العاممين في مختمف األقسام في بمدية الموصل  المبحوث إذ

 كميدان مبحوث. 
 وتم تحميل البيانات وتفسير النتائج والتوصل الى مجموعة من االستنتاجات من أبرزىا: 

  ولكن يتوفر في الميدان مة في الميدان المبحوث ضعيفةتطبيق ىندسة القينسبة ,
 المبحوث االرضية الستيعاب ىذا المدخل الميم.

 لكن ىناك اىتمام بإمكانية ين بعناصر جودة المنتج ضعيفةدرجة المام االفراد العامم ,
 تبني ىذه العناصر في الميدان المبحوث.

 بين خطوات عمل ىندسة القيمة وعناصر جودة  نوية موجبةوجود عالقة ارتباط مع
 تأثير قو  ليندسة القيمة في عناصر جودة المنتج.يوجد المنتج. كذلك 

 ولغرض النيوض بواقع المديرية قيد الدراسة تم صياغة مجموعة من المقترحات أىميا: 
  مشاكل ضرورة اعتماد منيجية ىندسة القيمة في المشاريع المقترحة ألىميتيا في معالجة

 المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ من خالل "خطوات عمل ىندسة القيمة".
  عمى االدارة العميا تنظيم دورات تدريبية لمعاممين خاصة بمنيجية ىندسة القيمة بالتنسيق

 مع المؤسسات االكاديمية من قبل اكاديميين متخصصين في مجال ىندسة القيمة.
  العاممين في الميدان المبحوث بعناصر جودة المنتج )جودة عمى االدارة العميا تعريف

التصميم, جودة المطابقة, جودة األداء, والخدمة الميدانية( لما ليا من أىمية في 
 الحصول عمى المخرجات بالمستوى المطموب.
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 مقدمة
منيجية  وجاءت أىميتيا ألنيااتفق أغمب الكتاب والمفكرين عمى أىمية ىندسة القيمة       

ىندسة القيمة  يةمنظمة لحل المشكالت، سواء كانت إدارية، أو ىندسية، أو تصنيعية، إن منيج
 منيجيةالبالد المتقدمة تقنيا، إن  التي تم تطبيقيا اآلن في الكثير من وأحدثيا مناىجال أىممن 

ىندسة القيمة ىو أسموب عممي مدروس أصبح مستخدما بفعالية من قبل الكثير من الشركات 
المنتج  يعود إلى أنيا تسيل عمى ىندسة القيمة ندسية العالمية والمحمية، ونجاحوالمؤسسات الي

تحقيق تساعد في  ونفس الوقت وفى ي،الحصول عمى أكبر عائد ماد فيرار وتساعده اتخاذ الق
األىداف والميام المطموبة مع مراعاة الحصول عمى الوظائف التى يرغبيا المنتج مثل الجمال 

 .زبون لمنتج والوالبيئة والسالمة والمرونة وغيرىا من العوامل اليامة التي تفى أو تفوق توقعات ا
في تطوير األداء واإلنتاجية عمى فكرة الجمع بين تحقيق اإلنتاجية  تعتمد ىذه المنيجيةو      

المستيدفة، سواًء كانت من خالل إقامة المشروعات أو تقديم السمع والخدمات، وبين تحقيق 
 والمنتجون. زبائنئف األساسية التي يتوقعيا الوفورات في التكاليف دون المساس بالجودة والوظا

تبمورت فكرة الدراسة الحالية لتتناول موضوعات معاصرة ليا الدور الكبير ومن ىذا المنطمق      
والمتميز في أداء المنظمات في ظل التحديات التي تواجييا والتي قد تكون سببا" لجعل أي 
منظمة خارج ميدان المنافسة، واألكثر من ذلك قد يجعل بقاء المنظمة مشكوكا" فيو. وقد أثبتت 
نتائج الكثير من الدراسات العممية أو التطبيقية أن ليذه المتغيرات أي )منيجية ىندسة القيمة و 

 عناصر جودة المنتج( أىميتيا في بقاء المنظمات واستمراريتيا وضمن بيئات مختمفة.
تشخيص منيجية ىندسة القيمة ودورىا في  اول البحثك المعطيات، أعاله، حوعمى وفق تم    

تحسين عناصر جودة المنتج عن طريق اطار نظري يعتمد عمى عرض ماتمخضت عنو كتابات 
فضال" عن اطار ميداني لتحديد منيجية ىندسة القيمة ذوي االختصاص وطروحاتيم بيذا الشأن، 

 ميدانا"ة مديرية بمدية الموصل ودة المنتج، وقد اختارت الباحثومدى تأثيرىا في تحسين ج
االطار فصول، تناول األول لذلك، قد تمت ىيكمة الدراسة ضمن خمسة لدراستيا الحالية وتحقيقا" 

الذي  في أوليا التعرف عمى نطاق البحثالمنيجي لمدراسة الذي يتكون من )ثالثة( محاور تم 
اشتمل عمى مشكمة الدراسة بصيغة تساؤالت وأسست مجموعة من الفرضيات استنادا" 
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عمييا، ووضع المخطط االفتراضي لمدراسة الذي عد مسارا" لمدراسة حددت من خاللو عالقات 
االرتباط واألثر، في حين خصص المحور الثاني لتوضيح منيج الدراسة، وأخيرا" تناول المحور 

 لمجتمع الدراسة. الثالث وصفا"
واشتمل الفصل الثاني عمى )أربعة( محاور تم فييا تحديد االطار النظري لمنيجية ىندسة     

مفيوم ىندسة  القيمة من خالل تحديد تطورىا ونشأتيا في محورىا األول كما يضم المحور الثاني
وأخيرا" تم التطرق الى  ث عناصر ىندسة القيمة، فيما تناول المحور الثالوأىدافيا ومنافعيا القيمة

 خطة عمل ىندسة القيمة بوصفيا محورا" رابعا" لمفصل الثاني.
عرض مدخل مفاىيمي لعناصر جودة المنتج تم فييا  وتضمن الفصل الثالث )ثالثة( محاور    

، وانصب الثاني عمى عناصر الجودة، وأىميتيا وأىدافيا وركز المحور األول عمى مفيوم الجودة
 تناول المحور األخير العوامل المؤثرة في جودة المنتج.وأخيرا" 

واشتمل الفصل الرابع عمى الجانب الميداني الذي تم فيو وصف متغيرات الدراسة وتحميل     
النتائج واختبار فرضياتو في )محورين( أساسيين، تركز األول منيا عمى التحري عن خطوات 

انصب عمى اختبار فرضيات الدراسة فالثاني  عمل ىندسة القيمة وعناصر جودة المنتج، أما
االساسية ضمن جزئين اشتمل االول عمى تحميل عالقة االرتباط، فيما تناول الثاني تحميل عالقة 

 األثر بين متغيرات الدراسة.
وأختتمت الدراسة بفصميا الخامس الذي جاء بمحورين، تضمن األول أىم االستنتاجات التي    

لمميدان المبحوث السيما في  لثاني نحو تقديم جممة من المقترحاتوسعى ا توصمت الييا الدراسة
  ضوء االستنتاجات المؤشرة.
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 الفصل االول
 منهجية البحث

ص محاور, خص ةخصص ىذا الفصل من البحث لعرض منيجية البحث في اطار ثالث      
البحث,  , أىمية البحث, أىداف البحث, مخطط)مشكمة البحثشمللنطاق البحث والذي ي األول

الثالث  البحث, وأخيرا" تناول يةفي حين خصص المحور الثاني لتوضيح منيجوحدود البحث(.
 .وعينتو البحث وصف مجتمع
 / نطاق البحثالمحور االول 

 البحث يةمنيجالمحور الثاني / 
وعينتو البحث وصف مجتمعالمحور الثالث / 
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 المحور األول
 نطاق البحث

 مشكمة البحث  :أوال"
لمعالجة المشاكل في المشاريع والسيما في  ا"ميم "مدخال تعد منيجية ىندسة القيمة         

المشاريع االستراتيجية التي تخدم المجتمع, لذلك فمن الضروري أن تحقق ىذه المشاريع أقصى 
ىندسة القيمة لتذليل ومعالجة المشاكل التي ممكن أن تظير أو  منفعة ممكنة. لذلك تأتي منيجية

تجابو في جوانب الجودة متمثمة بعناصر جودة المنتج )جودة التصميم, جودة المطابقة, جودة 
االداء, وخدمات دعم المنتج(. ويمكن تحديد مشكمة البحث باالتي)تعاني مشاريع الميدان 

أو عدم اىتمام بعناصر جودة المنتج )المشروع( وبالتالي عدم تحقيق المنفعة  ا"المبحوث ضعف
 المرجوة بالمستوى المطموب(. وتتولد من ىذه المشكمة التساؤالت االتية: 

 الميدان المبحوث فكرة واضحة وكاممة عن منيجية ىندسة القيمة؟ادارة ىل لدى  .1
 ات عمل ىندسة القيمة؟الميدان المبحوث معرفة جيدة عن خطو ادارة ىل لدى  .2
 واضحة عن عناصر جودة المنتج؟ في الميدان المبحوث فكرة  ىل يممك االفراد العاممون  .3

 ثانيا" : أهمية البحث
تتجسد أىمية البحث في محاولة معالجة مشكمة الجودة في المشاريع المقترحة والمنفذة في        

وانتياء" بخدمات مابعد البيع, ويمكن تحديد مراحمو المختمفة من فكرة التصميم مرورا" بالتنفيذ 
 منافع البحث باالتي:

 تحقيق أقصى منفعة ممكنة من المشاريع المنفذة. .1
 استغالل أمثل لمموارد المخصصة لممشاريع. .2
 خفض تكاليف المشاريع وتحقيق عناصر الجودة في المشاريع. .3
 ية بشكل أمثل.محاولة االستفادة من منيج ىندسة القيمة في تحسين مشاريع البمد .4

  ثالثا" : أهداف البحث
عالقات  مقدمتيا )ايجاد طبيعةيسعى البحث الى تحقيق جممة من األىداف تأتي في        

 االرتباط والتأثير بين منيجية ىندسة القيمة وعناصر جودة المنتج( وتتولد منيا:
 زيادة قيمة ندسة القيمة فيالى أىمية منيجية ى ادارة الميدان المبحوث لفت انتباه .1

 بأقل التكاليف وبأفضل جودة. ومنفعتيا المشاريع
 .وخطواتيا عمل ىندسة القيمة الميدان المبحوث بماىيةادارة يف تعر  .2
 اعطاء فكرة واضحة ألفراد الميدان المبحوث عن عناصر جودة المنتج. .3
 .وتحسينيا عناصر جودة المنتج ان مدى اسيام ىندسة القيمة في تفعيلبي .4
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 وفرضيات البحث مخططرابعا" : 
ييدف البحث من مخططو االفتراضي بصورتو االجمالية أن يكون شامال" لجميع متغيرات        

البحث الرئيسية والفرعية ومن ثم امكانية توظيفيا لبيان عالقات االرتباط والتأثير, و لغرض 
ا البحث, تم معالجة مشكمة البحث والوصول الى االىداف المرسومة وتحقيق المنفعة من ىذ

    : وضع األنموذج االفتراضي ويتضمن المتغيرات االتية
 ويتمثل بمنيجية ىندسة القيمة ودورىا الفاعل في الميدان المبحوث.المتغير المستقل :  .1
رئيسة, وىي:  ة المنتج وتتألف من أربعة أبعادويتمثل بعناصر جودالمتغير المعتمد :  .2

 )جودة التصميم, جودة المطابقة, جودة األداء, والخدمات الميدانية(.
 االفتراضي. ( متغيرات مخطط البحث1ويوضح الشكل )   
 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 يشير الى عالقات االرتباط    
 يشير الى عالقات التأثير                

 البحث ( مخطط1لشكل )ا             ةالشكل: من اعداد الباحث
 
 
 
 

 منهجية هندسة القيمة
 

 عناصر جودة المنتج

جودة  جودة االداء

 المطابقة

جودة 

 التصميم

الخدمات 

 الميدانية
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 مجموعة من الفرضيات الرئيسية والفرعية وكاالتي:  وينبثق عن ىذا المخطط
 الفرضية الرئيسية االولى: -

)توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة بين منيجية ىندسة القيمة وعناصر جودة المنتج        
 في الميدان المبحوث( وتتولد منيا الفرضية الفرعية االتية:مجتمعة 

"توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة بين منيجية ىندسة القيمة وكل عنصر من عناصر جودة 
 المنتج في الميدان المبحوث".

 ضية الرئيسية الثانية:الفر  -
)توجد عالقة تأثير معنوية لمنيجية ىندسة القيمة في عناصر جودة المنتج مجتمعة في      

 الميدان المبحوث( وتتولد منيا الفرضية الفرعية االتية:
لمنيجية ىندسة القيمة في كل عنصر من عناصر جودة المنتج في  ة"توجد عالقة تأثير معنوي

 الميدان المبحوث".
 خامسا": حدود البحث

 تمثمت حدود البحث باالتي:
حث نظرا" لمدور ب: تم اختيار مديرية بمدية الموصل ميدانا" لتطبيق ال الحدود المكانية -

الميم والحيوي الذي تقوم بو بمدية الموصل في ظل الظروف الراىنة والمتمثمة بحاجة 
 المنفذة من قبل البمدية.المجتمع في الموصل الى زيادة قيمة ومنفعة المشاريع 

تشرين /1ولغاية   2117/ أيمول/ 1: تمثل الحدود الزمانية بالفترة بين ) الحدود الزمانية -
 المبحوثة. ( خالل فترة التدريب  في المديرية2117الثاني /
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 المحور الثاني
 البحث يةمنهج

 أوال : منهج البحث 
 االستقرائي والتحميمي في جمع وتحميل البيانات المرتبطة بالبحث.اعتمدت الباحثة المنيج       
 : اسموب جمع البياناتثانيا"

بغية الحصول عمى البيانات الالزمة لتحقيق أىداف الدراسة, أعتمد البحث في تغطية        
 الجانب النظري والعممي عمى االساليب االتية في جمع البيانات:

الكتب والمجالت والبحوث االلكترونية وشبكة المعمومات عمى الجانب النظري اعتمد  .1
الدولية لمحصول عمى البيانات والمعمومات الالزمة في تغطية متغيرات الدراسة في ىذا 

 الجانب.
فقد تم االعتماد عمى اداة رئيسية في جمع البيانات والمعمومات  الجانب الميدانيأما  .2

عمى ( استمارة 60تبانة وقد تم توزيع )المطموبة في ىذا الجانب وىي استمارة االس
خضعت  استمارة و (57) المبحوثة, وقد استرجعت المديريةفي فنيين الو لميندسين ا

 لمتحميل واالختبار. 
 " : أداة البحثثالثا

وكما ذكرنا انفا" عمى أداة رئيسية وىي استمارة االستبيان, وقد صممت  البحث اعتمد       
عمى ضوء مقياس )ليكرت الخماسي(, وتضمنت ثالثة أجزاء,  الخاصة بالبحثستمارة االستبيان ا

فيتضمن  الجزء الثاني: يتعمق بالبيانات التعريفية عن أفراد مجتمع الدراسة, أما الجزء االول
منيجية ىندسة القيمة من خالل تسعة مراحل )التوجو, جمع البيانات والمعمومات, التحميل 

 الجزء الثالثيم, االستقصاء, التقديم, التنفيذ, والمتابعة(. فيما تضمن الوظيفي, االبداع, التقي
عناصر جودة المنتج وىي )جودة التصميم, جودة المطابقة, القابميات, والخدمات الميدانية(, 

 ( مكونات استمارة االستبيان واجزائيا.1ويوضح الجدول )
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 (1) الجدول
 مكونات استمارة االستبيان

 المتغيرات الفرعية عدد العوامل المتغيرات الرئيسية لالستمارة االبعاد الرئيسية ت
 ------ 5 بيانات تخص المبحوثين المعمومات التعريفية 1.
 
 
 
 

.2 
 
 

 
 
 
 

 منيجية
 ىندسة القيمة

 X1-X3 3 مرحمة االختيار
 X4-X5 2 مرحمة جمع المعمومات
 X6-X7 2 مرحمة التحميل الوظيفي

 X8-X9 2 مرحمة االبداع
 X10-X11 2 مرحمة التقييم

 X12-X14 3 مرحمة االستقصاء
 X15-X16 2 مرحمة التقديم
 X17-X19 3 مرحمة التنفيذ
 X20-X21 2 مرحمة المتابعة

.3  
 عناصر

 جودة المنتج

 X22-X27 6 جودة التصميم
 X28-X33 6 جودة المطابقة

 X34-X41 8 القابميات
 X42-X47 6 الخدمات الميدانية

 المصدر: استمارة االستبيان.
( سؤاال" عمى وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي توزعت 47وقد بمغت عدد االسئمة )         

ص ( لتأييد )أتفق بشدة( وتتناقدرجات 5( درجات اذ تعطى أقصى درجة )5-1فيو االجابة من )
( لتأييد )ال أتفق(, ويعد مقياس ليكرت الخماسي من درجة 1درجة ) تدريجيا" حتى تبمغ أوطأ

 أسيل المقاييس وأكثرىا وضوحا" ودقة. 
 ( 2)الجدول

 مقياس ليكرت الخماسي
 ال أتفق أتفق أحيانا" أتفق غالبا" أتفق أتفق بشدة

5 4 3 2 1 
 المصدر: اعداد الباحثة
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 اة البحث": اختبار أدرابعا"
بيدف التحقق من صحة مقياس الدراسة وتوخي الدقة العممية في تحصيل البيانات فقد      

 أخضعت االستبانة لمجموعة من االختبارات االتية :
 االختبارات قبل توزيع استمارة االستبيان: - أ

لغرض التأكد من قدرة استمارة االستبيان عمى قياس متغيرات الدراسة فقد اختبر الصدق 
لفقرات االستبيان بعد اعدادىا وعرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الظاىري 

التعديل عمييا وبذلك  إلجراءالعمميات نتج عن ذلك مالحظات العموم االدارية وادارة االنتاج و 
 :(2ي األكثرية من المحكمين في الممحق )حصل االستبيان عمى رأ

  االختبارات بعد توزيع استمارة االستبيان: - ب
 اختبار الحيادية .1

عمى عدم التدخل في اجابات المبحوثين والتأثير  البحث اعتمدت الباحثة عند توزيع أداة        
فييا من أجل الحصول عمى اجابات موضوعية وواقعية واعطاء الفرصة لكل فرد لمتعبير عن 

 عمى االسئمة عمى نحو كامل.  لإلجابةالرأي الحقيقي, لذلك منح كل فرد وقتا" كافيا" 
 اختبار االتساق الداخمي .2

, أجري اختبار االتساق الداخمي لمفقرات المعبرة عن يرات أدوات البحثبغية اختبار متغ       
كل متغير باعتماد مصفوفات االرتباط البسيط, اذ تعكس قيم معامالت االرتباط الموجبة والسالبة 

وضح اسة, وكانت النتائج عمى النحو المن الظاىرة قيد الدر قوة أو ضعف تعبير ىذه الفقرات ع
, اذ تعكس ىذه النتائج وجود عدد كبير من االرتباطات (7(و)6(,)5(,)4,)(3) حقفي المم

تساق الداخمي بين (, مما يؤكد توافر درجة عالية من اال0.05المعنوية الموجبة عند مستوى )
 .نيامحتوياتيا وثبات سريا, ويؤشر ذلك صدق بناء متغيري البحث

 
 ساليب االحصائية المعتمدة في البحث": األخامسا"

رض ايجاد تعد مرحمة تحميل البيانات المرحمة االخيرة من مراحل الجانب الميداني لغ     
ولمتحقق من صحة الفرضيات المطروحة وقياسيا فقد استخدمت الباحثة العالقات بين المتغيرات, 

 باعتمادفي تحميل البيانات والمعمومات الواردة في الدراسة مجموعة من االساليب االحصائية 
 وىي: (Statistical Program for Society Sciences SPSSة المسمى )يالحزمة البرمج

تعبير رياضي يستخدم لمقارنة كميتين من النوع         (: وىي Percentagesالنسب المئوية ) .1
 نفسو أو وحدات القياس نفسيا.

(: يستخدم لتحديد مستوى متغيرات الدراسة من خالل اجابات      Meanالوسط الحسابي ) .2
 .المجتمع بمقارنتو بالمتوسط الحسابي
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ستجابة عن (: وسيمة لقياس تشتت قيم االStandard Deviationاالنحراف المعياري ) .3
 أوساطيا الحسابية.

(: وىو أداة احصائية المعممية تستخدم لقياس درجة Sperarmanمعامل االرتباط ) .4
 العالقة بين متغيرات الدراسة.

(: لقياس التأثير Simple Regression Coefficientمعامل االنحدار البسيط ) .5
 المعنوي لمتغير مستقل عمى متغير تابع.

(: لقياس التأثير Multiple regression coefficientالمتعدد )معامل االنحدار  .6
 .من المتغيرات المستقمة والمعتمدة مجموعة بين المعنوي 

(: مؤشر احصائي يقيس ويفسر Coefficient Of Determinationعامل التحديد ) .7
 نسبة التغيير في المتغير التابع التي تعزى الى التغيير في المتغير المستقل.

 الختبار معنوية معامل االرتباط. (:Tاختبار ) .8
 (: الختبار معنوية التأثير لمعامل نماذج االنحدار البسيط.Fاختبار ) .9
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 المحور الثالث                               
 وصف مجتمع وعينة البحث

 يعرض ىذا المحور وصفا" لمجتمع البحث, ويتضمن الجوانب االتية:
 وسبب اختياره أوال" : وصف مجتمع البحث

, حيث كانت وتعد من اقدم البمديات في العراقم  1869تأسست بمدية الموصل في عام         
ة أعضاء في بداية تأسيسيا مكونة من مالك وظيفي من رئيس البمدية ومعاون رئيس البمدية وست

عامة لمبمدية وتقديميا الى مجمس ومن واجبات المجمس وضع ميزانية  .يمثمون المجمس البمدي
اإلدارة إلقرارىا ومن اختصاصو وضع ضرائب عمى بعض المين او الغاؤىا عند الحاجة ومن 
واجباتو أيضًا فتح الشوارع واإلشراف العام عمى تبميطيا ورصفيا وتنظيفيا واستمالك الدور 

واصمت بمدية  .اجباتالو  واالراضي التي تمر منيا الشوارع المراد فتحيا باإلضافة لمعديد من
ثالثة آالف موظف  (3000) يث بمغ عدد موظفييا إلى ما يقاربالموصل نموىا وتطورىا ح

حيث توسع عمل البمدية ليشمل تخصيص األراضي السكنية والصناعية وكذلك شمل القطاع 
 .ينالسياحي والترفييي من خالل انشاء قرية سياحية عصرية ومدينة ألعاب ومتنزىات لممواطن

 تضم الشعب واالقسام االتية:
 .(األرشيف ,الصناعياالستثمار  ,االيجارات االحصاء, )االمالك, تضم :االمالك .1
 (ومعامل االسفمت صيانة الطرق األيمن واأليسر, التبميط, المباني,)تضم  المشاريع: .2
 االستعالمات,البدالة,  االعالم, ,األضابير, األوراق العامة )الذاتية,تضم البشرية:الموارد .3

 العقود المؤقتة(.
واالجور,  الرواتب السمف واالمانات, الحاسبات المخزنية, )الصندوق,وتضم  المالية: .4

 ., تنمية األقاليم(الصرف
 والتحرير(. )الدعاوى, العقود والمقاوالت,وتضم القانونية:  .5
 .وتضم )المتابعة, التخطيط, والتحرير( التخطيط والمتابعة: .6
 .وتضم )التصميم األساسي, ىندسة المرور, وترقيم المدن(تنظيم المدن:  .7
 المتنزىات(. الحدائق والجزرات, ,المشاتل, وتضم)الغابات الغابات والحدائق .8
 محطة تعبئة الوقود, معمل تصميح االيمن وااليسر, نقل الموظفين(تضم) االليات: .9

 ,التدقيق , وشعبة الواردات الورشة المركزية .11
ويقسم عمل مديرية بمدية الموصل ضمن قطاعات وىي قطاع السالم, نركال, الحدباء, الزىور, 

 ة, موصل الجديدة, وقطاع الغزالني *.التحرير, الربيع, المدينة القديم
 

     *جميع المعمومات الواردة تم الحصول عمييا عن طريق الموقع الرسمي لممديرية.
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لمتميز ذلك لدورىا او  الحالية  مدراسةمجتمعا" ل بمدية الموصل لتكون  وقد تم اختيار مديرية 
التي تمر بيا مدينة الموصل, في حين تم  في ظل الظروف الراىنة والحيوي الذي تقوم بو السيما

 اختيار عينة قصدية من مجموعة من الميندسين والفنيين العاممين في المديرية كعينة بحثية.
 
 

 البحثثانيا" : وصف عينة 
اتسمت عينة البحث وفقا" لمبيانات التي قدميا أفرادىا من خالل أجابتيم عن الجزء االول      

 )المعمومات التعريفية( من استمارة االستبانة بالخصائص االتية: 
 الجنس .1

أظير البحث الى أن النسبة األكبر من أفراد عينة البحث ىي من الذكور اذ بمغت النسبة      
 (.3( وكما ىو مبين في الجدول رقم )24.5ين كانت نسبة االناث )( في ح75.5)

 (3) الجدول
 توزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %75.5 43 ذكور
 %24.5 14 اناث

 %100 57 المجموع
   N=57                                                                       المصدر : استمارة االستبيان

 
 العمر  .2

%( وىي النسبة األكبر من 42.1( بمغت )28 - 35أظير البحث أن نسبة الفئة العمرية )      
( 41 - 45%(, والفئة )21.1( بمغت )36 - 40أفراد العينة, في حين أن نسبة الفئة العمرية )

 - 27%( وتساوت نسبة الفئة العمرية ) 12.28( بمغت )46 - 50%(, والفئة )10.52) بمغت
( وىي النسبة األقل من أفراد العينة وكما ىو 7.01%( بنسبة )فأكثر 51( مع الفئة العمرية )20

 (.4مبين في الجدول )
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 (4الجدول )

 توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية 
 النسبة المئوية التكرار فئات العمر
27 – 20 4 7.0 % 
35 – 28 24 42.1 % 
40 – 36 12 21.1 % 
45 – 41  6  10.52 % 
50 – 46 7 12.28 % 

 % 7.0 4 فأكثر 51 -
 %  100 57 المجموع

                                                              N=57المصدر : استمارة االستبيان  
            

 التحصيل العممي .3
مغت ( أن النسبة األعمى ىي لحممة شيادة البكالوريوس أذ ب5يتضح من الجدول )       

(, وبمغت نسبة حممة شيادة 14.03%%( في حين بمغت حممة شيادة الدبموم )77.19)
تمّكن ( وىذا يدل عمى 7.01%(, وبمغت نسبة حممة شيادة االعدادية )1.75%الماجستير )

أفراد العينة من فيم االستبانة واعطاء تصور جيد عن متغيرات البحث. والجدول االتي يوضح 
  د عينة البحث حسب التحصيل العممي.توزيع أفرا

 (5)الجدول
 توزيع أفراد عينة البحث حسب التحصيل العممي 

 النسبة المئوية التكرار التحصيل العممي
 % 7.01 4 إعدادية
 % 14.03 8 دبموم

 % 77.19 44 بكالوريوس
 % 1.75 1 دراسات عميا

 % 100 57 المجموع
                                                                           N=57المصدر: استمارة االستبيان 

 عدد سنوات الخدمة .4
( أذ بمغت 6 - 9)األعمى لعدد سنوات الخدمة لمفئة أن النسبة (6يتضح من الجدول )       

%( 22.8( بنسبة )16 - 20( مع الفئة )1 - 5%( وتساوت نسبة سنوات الخدمة )36.84)
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من أفراد العينة وتدل ىذه %( 8.8فأكثر( بنسبة ) 21)و (10 - 15وكذلك تساوت الفئتين )
 السنوات عمى خبرة االفراد واكتسابيم من خالليا المعرفة والدراية في كيفية اتخاذ القرارات .

 (6الجدول )
 توزيع أفراد عينة البحث حسب عدد سنوات الخدمة 

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخدمة
5 – 1 13 22.8% 
9 – 6 21 36.8% 

15 – 10 5 8.8% 
20 – 16 13 22.8% 

 %8.8 5 فأكثر – 21
 %100 57 المجموع

                                                                          N=57المصدر: استمارة االستبيان 
                                                            

 المركز الوظيفي  .5
من اجمالي أفراد  %(35.1) بة المراكز الوظيفية العميا بمغتان نس (7) يتضح من الجدول

من  (7%فبمغت ) الدنيا أما %(57.9) المراكز الوظيفية الوسطىغت نسبة في حين بم العينة,
 .االفراد ياجمال

 (7الجدول )
 توزيع أفراد عينة البحث حسب المركز الوظيفي

 النسبة التكرار المركز الوظيفي
 %35.1 20 العميا

 %57.9 33 الوسطى
 %7 4 الدنيا

 %100 57 المجموع
 N=57                           المصدر: استمارة االستبيان                                                
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 الفصل الثاني
 )اطار مفاهيمي( هندسة القيمة

ومن ثم بيان مفاىيميا  وتطورىا ىندسة القيمة اني من البحث عمى بيان نشأةيركز الفصل الث     
 وأىميتيا ومنافعيا وعناصرىا ومنيجيتيا وفق المحاور االربعة االتية : 

 وتطورىا. ىندسة القيمةنشأة المحور األول / 
 .وأىدافيا ومنافعيا ىندسة القيمة/ مفيوم  المحور الثاني

 عناصر ىندسة القيمة.المحور الثالث / 
 منيجية ىندسة القيمة.المحور الرابع / 
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 المحور أالول
 وتطورها هندسة القيمة نشأة

( General Electric( من قبل شركة)Value Engineeringبدأ تطبيق ىندسة القيمة)       
االيدي العاممة الماىرة  ن الحروب من نقصع ما نتجخالل فترة الحرب العالمية الثانية بسبب 

 Harry( و)Lawrence Miles)حيث قام كل من الحتياطية وغيرىا,المواد االولية واشحة و 
Erlicher( في شركة )GE ما ( بالبحث عن البدائل المقبولة, وقد الحع ان ىذه البدائل غالبا

( Product Improvementتحسين المنتج)(أو Reduction Costالتكاليف) الى تخفيض تؤدي
 (.2008,110أو كالىما )كاظم,

اعتمدت الواليات المتحدة االمريكية االسموب نفسو في معالجة التكاليف  1954في عام       
وسميت ىذه الباىضة لصناعة سفنيا الحربية في مرحمة التصميم, اذ كانت التكاليف مرتفعة 

 التقنية بيندسة القيمة التي تعتمد عمى التفكير االبداعي الذي يركز عمى تحميل وظائف المنتج
 .(2013,187)الركابي,

ليندسة القيمة في أول مؤتمر وطني  1959مت مؤسسة الصناعات االمريكية عام وقد نظ     
جمعية ميندسي القيمة  ا( في فيالدلفيا وشكمت بعدىPennsylvaniaجامعة)

ليندسة القيمة SAVE بدأت الجمعية بنشر مجمة بعنوان  1962وفي عام, (SAVEاالميركية)
(The SAVE Journal of Value Engineering( وخالل المدة ,)سجل 1966-1963 )

بميون دوالر بسبب تطبيق مفيوم ىندسة القيمة  1قسم الدفاع المدني االمريكي توفيرا بمبمغ تجاوز 
 .(2010,240)البكري,دمحم,

ونتيجة النتشار تطبيقات ىذه التقنية في مناطق اخرى عديدة مثل اليابان واوروبا واليند      
م لتصبح الجمعية الدولية 1995وغيرىا, ولنشأة منظمات أخرى مماثمة, تم تغيير االسم عام 

 (.106, 2016, (, )الخشابSAVE Internationalلميندسي القيمة )
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 المحور الثاني
 وأهدافها ومنافعهاهندسة القيمة  مفهوم

قبل الدخول في مفيوم ىندسة القيمة البد من توضيح الفرق بين مصطمحي ""تحميل القيمة       
رغم من أن االساس الفمسفي الوعمى رادف توىندسة القيمة"" فالمصطمحان يستخدمان بشكل م

االختالف يقع في الوقت وعند واحد أي تحديد الكمف غير الضرورية , لكنيما تختمفان و  ييمالكم
 ( كالتالي:El Sadawi,2008, 8)االمرحمة واي اسموب يطبق ويعرفيم

(: طريقة لتعزيز قيمة المنتج وتحسين العالقة بين العمل Value Analysisتحميل القيمة)
 والتكمفة من خالل دراسة الوظيفة.

(: فتأخذ نفس تعريف تحميل القيمة ماعدا انيا تركز Value Engineeringأما ىندسة القيمة )
 عمى التطبيق اثناء تطوير المنتج او التصميم. 

عممية مراجعة منيجية يتم تطبيقيا عمى تصاميم  :(عمى أنياVAويمكن تعريف تحميل القيمة )
م بأقل لتمبية متطمباتي ائنيفة المنتج المطموب من قبل الزبنة وظر المنتجات الحالية من أجل مقا

بأنيا احد االدوات  (Mohsen, 2016, 2228وعرفيا) .(Holweg,&Rich,2000,3كمفة )
 المستخدمة في عممية صنع القرار في العديد من التطبيقات وفي عممية التحسين.

( ىو عممية منيجية يستخدميا فريق متعدد التخصصات, VA/VEىندسة القيمة/تحميل القيمة )
المشروع أو المنتج أو العممية أو النظام أو التصميم أو الخدمة وييدف إلى تحميل وظائف 

لغرض تحقيق الوظائف األساسية بأقل تكمفة دورة الحياة بما يتفق مع األداء المطموب والموثوقية 
, والجاىزية, والجودة والسالمة. وىي عممية تخفيض التكاليف في تطوير المشروع, وتتحقق ىذه 

المواد والعمميات والمنتجات أو تقديم البدائل. وينبغي أن تسفر النتيجة العممية من خالل تقييم 
عن تحقيق وفورات لمزبون / المستخدم النيائي دون اإلخالل بالتصميم المقصود, أي عن طريق 
الحفاظ عمى األداء أو تحسينو ومتطمبات الجودة لممنتج. أحد الجوانب اليامة في ىندسة القيمة 

االستجابة مع التوقيت والمرونة واإلبداع. ويمكن استخدامو لمبرامج الجديدة  يكمن في قدرتيا عمى
أو القائمة, وجميع مراحل المشروع, والعمميات التنظيمية. ىندسة القيمة يمكن استخداميا لتحسين 
الجودة, وتحقيق انخفاض التكاليف, وضمان االستجابة, وتحسين الكفاءة, وبناء العمل الجماعي 

 (.Patil,2010,3لمخاطر)والحد من ا
 ىي "جيد منظم الي( أن أفضل تعريف Jacobs,1968 ,7يرى )ف (VEأما ىندسة القيمة )

 موجو إلى" :
 الالزمة التي يتعين القيام بيا. تحديد الميام .ٔ
 تحقيق تمك الميام بأقل تكمفة, بما يتناسب مع األداء والمقياس الزمني . .ٕ
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لمتقنيات المعترف بيا من قبل فريق متعدد التخصصات  وان ىندسة القيمة ىي التطبيق المنيجي
ن خالل استخدام التفكير يحدد وظيفة منتج أو خدمة؛ يحدد قيمة ليذه الميمة؛ يولد بدائل م

يمكن تعريف ىندسة و  بأقل تكمفة إجمالية. اإلبداعي ويوفر الوظائف المطموبة بشكل موثوق 
 Value) :ى المفاىيم األساسية الثالثة التاليةالقيمة بطرق أخرى, طالما أن التعريف يحتوي عم

Engineering Manual,2004,2) 
  استعراض منظم لتحسين القيمة باستخدام فرق متعددة التخصصات من المتخصصين

 الذين يعرفون جوانب مختمفة من المشكمة قيد الدراسة.
 لخدمة قيد نيج موجو نحو الوظيفة لتحديد الوظائف األساسية لمنظام أو المنتج أو ا

 الدراسة والتكمفة المرتبطة بتمك الوظائف.
  التفكير اإلبداعي باستخدام تقنيات معترف بيا الستكشاف طرق بديمة ألداء وظائف

 .بتكمفة أقل, أو لتحسين خالف ذلك التصميم
طريقة منظمة لمتفكير أو مراقبة عنصر أو بأنيا ( Mandelbaum& Reed, 2006,2وعرفيا )

نيج وظيفي وىي تنطوي عمى تقييم موضوعي لمميام التي تؤدييا االجزاء عممية من خالل 
مة لتقميص او تعديل والمكونات والمنتجات, المعدات, االجراءات والخدمات. وتستخدم ىندسة القي

 بشكل كبير في التكمفة االجمالية دون اضافة قيمة متناسبة مع الوظيفة الكمية. يماي عنصر يس
تقنية متخصصة لمراقبة التكاليف وتقوم بيا مجموعة متخصصة من  :اباني  shublaqوعرفيا

المينيين ذوي الخبرة. تنطوي التقنية عمى دراسة منيجية مكثفة وخالقة لخفض التكاليف مع 
تعزيز الموثوقية واالداء. وتستخدم ىذه التقنية لتحقيق أفضل توازن وظيفي بين السعر, الجودة, 

 (.El Sadawi,2008,9نشأة )اداء المنتج, النظام أو الم
ت بواسطة فريق)فرق( ( بأنيا التطبيق المنيجي لمتقنياMukhopadhyaya,2009,38عرفيا)و 

تحدد ميام المنتج, العممية, الخدمة أو النظام. وتحدد قيمة المنتج, وتولد بدائل من  منضبطة
 وباقل تكمفة اجمالية.خالل استخدام التفكير االبداعي ويوفر الوظائف الالزمة بشكل موثوق 

(بانيا تقنية او اسموب يتم تنفيذىا من خالل جيد جماعي منظم اليدف 1, 2009)الشايع,ويعرفيا
منيا ىو الحصول عمى افضل اداء باقل كمفة من خالل تحميل الوظائف ثم العمل عمى خمق 

 اوالعمل عمى تحسينودة والنوعية وابتكار بدائل لتؤدي تمك الوظائف مع الحفاظ عمى مستوى الجو 
لوظائف االساسية لممنتج أداة إدارية فعالة لتحقيق ا بأنيا (Zhang,&Mao,2009,777)وذكر 

  المشروع بأقل كمفة.او  اوالخدمة
 أن اليدفين الرئيسين ليندسة القيمة ىما: (241, 2010وأوضح )البكري, ودمحم, 

 تحسين قيمة المنتج -
 تخفيض التكاليف -
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بعض, وال يمكن فصميما عن بعضيما, ألن تحسين قيمة الويرى أن اليدفين يكمل بعضيما 
المنتج ان رافقتو زيادة في التكاليف أكثر من الزيادة الحاصمة في االستحقاق الوظيفي لممنتج قد 

بتخفيض كمفة سمعة او منتج معين فمن الممكن  ما فكرناال يعني تحسينا" في القيمة وبمعنى: اذا 
من أن  ال يمنعأن تنخفض معو قيمة المنتج أي الوظيفة التي يقدميا ىذا المنتج, ولكن ىذا 

األفكار المميزة  والفريدة من  باستخداميؤدي المنتج  الوظيفة المرغوب فييا بتكمفة أقل, ولكن 
 نوعيا واالبداع ويعد ىذا تحسينا" لمقيمة.

الختيار البدائل في انجاز المشروع  ا"اداريا"مينة تعتمد أسموب(بأنيا2011,72,)الصميدعيرفياوع
 .الناجحة والخبرة ع تطبيق اإلدارةبأقل التكاليف بدون األخالل بالوظيفة واألداء العام لممشروع م

تكمفة المنتج اسموب لحل مشاكل ارتفاع أشار الى ىندسة القيمة بانيافقد  (15, 2013اما)كريم, 
لتأثير الكمية, والعمل عمى تخفيضيا من خالل تخفيض تكمفة الوظائف التي يقدميا المنتج, دون ا

والوظيفة وتسعى لتحقيق الوظيفة بأفضل  ,وىي توازن بين الكمفةوجودتياعمى نوعية الوظيفة
 تكمفة.

بو فريق متخصص ( بانيا عمل جماعي منظم ذو منيجية عممية, يقوم 1, 2015شّنار, وعرفيا)
ييدف الى تحميل وظائف العنصر ومكوناتو وتكاليفو, ثم طرح البدائل التي تكفل تحقيق تمك 
الوظائف باقل تكمفة اجمالية )التكمفة االجمالية ىي تكاليف فترة الحياة وىي التكمفة االولية مضافا 

ذا االسموب عن غيره بانو الييا جميع التكاليف الالحقة مثل التشغيل والصيانة وغيرىا(, ويتميز ى
 االداء.كالت دون التأثير عمى الجودة او وسيمة فاعمة تعتمد عمى الحمول االبداعية في حل المش

بانيا التقويم المنظم لجميع جوانب وأنشطة البحث والتطوير وتصميم  Horngionويعرفيا 
بية ض التكاليف مع تمالمنتجات وعمميات االنتاج والتسويق والتوزيع وخدمة الزبائن بيدف تخفي

 ( .90, 2016, ,والشرباتي,والنحوي احتياجات الزبائن )نور
( بانيا اداة منيجية استراتيجية وموجية نحو الوظيفة توظف Wao, 2017, 2بينما يعرفيا )

متعدد االختصاصات من المينيين العاممين في ورشة عمل منظمة لتوفير قيمة من خالل ا"فريق
 دورة الحياة. لتحسين جودة واداء النظم والمشاريع والخدمات وبأقل كمفة 

الجبالي ان مفيوم ىندسة القيمة بمثابة الجيد العممي الخاص بوضع وتحديد اقل تكمفة  رى وي
تم تطبيق عمى ضوئيا, ويتيار اقل تكمفة, ويتم التنفيذ الفعمي لعممية معينة او نشاط معين واخ

 ,والجوعاني,)حسين :عمى النحو التاليمراحل يمكن ايجازىا مفيوم ىندسةالقيمة من خالل اربع
 (  2008,105,والحديدي

تحميل الخصائص الوظيفية: وىي تمثل المرحمة االولى حيث يمكن تجميع الخصائص -أ
ويتم ,دمة وتبويبيا في شكل خريطة معينةالمستيمك في المنتج أو الخالتي يرغب فييا 

م ظأن الخريطة الوظيفية لألنشطة تن ترتيبيا حسب أىميتيا وتكمفة تنفيذىا, ويالحع
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أساسا" بيدف تحديد ما يقوم بأدائو كل نشاط من وظائف معينة ومنفعة كل وظيفة 
ضمني من تحقيق تحميل التكمفة والعائد ولو بشكل  ميتيا لممستيمك, األمر الذي يمكنوأى

عمى مستوى كل وظيفة مما يفيد في المراحل التالية. ويرشدنا تحميل الخصائص الوظيفية 
الى ضرورة القيام بمجموعة من التحميالت الفرعية الالزمة الستكمال اإلطار العام 

 :حميل السابق والتي تتمثل باالتيلمت
ة: وىي وسيمة لتحديد تكمفة الصفات الوظيفية         تحميل تكمفة الخصائص الوظيفي -ٔ

 المختمفة لممنتج, بحيث يمكن تحديد تكمفة اضافة أي صفات وظيفية جديدة.
تحميل تكمفة المكونات الفنية: وتعد ىذه المرحمة ضرورية وميمة لتحديد اكثر  -ٕ

وأخيرا" المكونات تكمفة والتركيز عمى العالقات الكمفوية بين المكونات المختمفة 
 التحقق من أنو لم يتم استخدام مكونات غير ضرورية بما ينعكس سمبا عمى المنتج.

تحميل تكمفة العمميات: حيث يتم تحميل التكمفة تبعا" لمعمميات الصناعية المختمفة  -ٖ
الالزمة لممنتج, وذلك بيدف معرفة العوامل المحركة لمتكمفة الخاصة بكل عممية 

خمص من العمميات المكمفة والتي ال تحقق أي قيمة ويساعد ىذا االمر عمى الت
 مضافة لممنتج.

التفكير البناء: تتمثل مرحمة التفكير البناء في تمك الخطوة الالزمة لفحص العناصر   -ب
ويالحع انو  والخصائص التي حصمت عمى مؤشر قيمة منخفض والتخمص منيا ان أمكن

بإلغاء تمك الخصائص أو تبسيطيا أو التركيز ىنا بيدف الوصول الى قرار خاص نبغي ي
 تخفيضيا.

التحميل: ترتكز مرحمة التحميل عمى فحص كافة البدائل والحمول المتاحة وترتيبيا في  - ج
 .ا"وعمق "شكل معين يمكن من اختيار أفضميا, والبد أن يكون التحميل ىنا أكثر دقة

تحويل البدائل الى مناىج مخططة الختيار أفضل بديل, بعد االنتياء  من استعراض   -د
 ووضعيا في شكل خطة أو منيج محدد.البدائل يتعين في ىذه المرحمة اختيار أفضل البدائل 

 وربحية ىي بفعاليةفييا االستعانة بيندسة القيمة  ومن أىم المجاالت التي يمكن
 :(2011,195)جاسم,
 .ووتحسين ل اليندسية : تصميم المنتجاألعما .ٔ
 , تصميم األدوات واالنتاج.ياوتسميم الصناعة: تسمم الخامات .ٕ
 المشتريات: معمومات منتج جديد. .ٖ
 عمميات المبيعات البطيئة. .ٗ
تحديث نظم تداول المستندات, خدمات نسخ النظم واالجراءات الروتينية:األعمال الورقية, .٘

 المستندات.
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 المواد, جدولة األعمال. الصيانة: االجراءات, .ٙ
 مصادر الطاقة البديمة: االجراءات, تحميل تكمفة المنتج. .ٚ
 االنشاءات: التخطيط, الجدولة, العمالة, الخامات االستيالكية, استعمال الفائض. .ٛ

 SAVE Internationalالمنظمة الدولية لمهندسي القيمة 
ىندسة القيمة واتساع تطبيقيا وازدياد نظرا" لما ليذه المنظمة من دور فعال في انتشار      

. ففي نياية الخمسينيات ال بد من التعرف عمى ىذه المنظمةالخبرات والكفاءات في ىذا المجال ف
ن القرن الماضي وبعد ان انتشرت تقنية ىندسة القيمة واصبح ىناك العديد ممن يمارسونيا في م

ين بيا ان يعقدوا اجتماعات مينية لتطوير امريكا وفي القطاعين الخاص والعام, دفع ذلك الميتم
االداء والنيوض بالمينة. حيث كانت احدى نتائج ىذه االجتماعات االتفاق عمى تكوين الجمعية 

( والتي يرمز ليا Society of American Value Engineeringاالمريكية لميندسي القيمة )
تعزيز تطبيقات منيج القيمة ودعميا (. اما الميمة التي تؤدييا المنظمة فيي SAVEاختصارا ب)

 (19, 2009ع, )الشايئيا ما يمي:وتطويرىا, ويتم تنفيذ ميمة المنظمة من خالل ادا
 Global Exchangeالتبادل العالمي . أ

 Networkingشبكات المعمومات . ب
 Certificationالشيادات . ت
  Member Service خدمات االعضاء. ث
  Professional Growth في ىذا المجال ينزيادة االختصاصي. ج
 Recognitionزيادة الوعي واالدراك بيذه التقنية . ح

( ثم تغير SAVEوعرفت بجمعية ميندسي القيمة االمريكية ) ٜٜ٘ٔتأسست الجمعية في عام 
. اما عن ٜٜٙٔ( في عام SAVE Internationalاسميا الى المنظمة الدولية لميندسي القيمة )

 ( SAVE International consultant directory,2017,1ي)يأتاالستراتيجية فيي كما فيااىدا
 تعزيز منيجية القيمة في جميع انحاء العالم. .ٔ
 التعاون مع المجتمعات والمنظمات ذات المصالح المشتركة. .ٕ
 تحديد فرص جديدة لتطبيق منيجية القيمة. .ٖ
 استخدام ادوات وتقنيات جديدة. .ٗ
 مة.ابتكار طرق اكثر مرونة وشمولية لتعمم القي .٘
 توسيع العضوية وتنويعيا. .ٙ
 تحسين صورة المينة. .ٚ
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 هاومنافع مةهداف هندسة القيأ
مية من قبل الكثير عاسموب عممي مدروس أصبح مستخدما بفة ىو أىندسة القيمإن أسموب    

المالك  من الشركات والمؤسسات اليندسية العالمية والمحمية. ونجاحيا يعود إلى أنيا تسيل عمى
الحصول عمى أكبر عائد مادي وفي نفس الوقت تحقيق األىداف  فياتخاذ القرار وتساعده 

والميام المطموبة مع مراعاة الحصول عمى الوظائف التي يرغبيا المالك مثل الجمال والبيئة 
والسالمة والمرونة وغيرىا من العوامل اليامة التي تفي أو تفوق توقعات المالك والمستفيد 

 (ٔ, ٕٔٓٓ)اليوسفي, 
سة القيمة ان اليدف الرئيسي ليند  Dhillonراشأف ف منهجية هندسة القيمةأهدابصدد و     

تقديم اساليب رقابة الكمف االجمالية في أي مكان ضمن نطاق عناصر  يمكن وصفو بسيولة بأنو
ازالتيا وبنفس الوقت تحافع عمى الجودة واالعتمادية عمى تخفيض الكمفة أو تركز وانيا  .دورة الحياة

 ( : 240, 2010, دمحموي,التي يتم دراستيا, فضال عن )البكر  المطموبة لممادة
 ازالة او تخفيض كمفة العممية او المادة او المنتج. .ٔ
 تحسين رضا الزبون لممادة او المنتج او العممية التي يتم دراستيا. .ٕ
انشاء تحميل القيمة لنشاط متقدم باستمرار والذي سيطبق في جميع مشاكل الشركة المتعمقة  .ٖ

 ة أو الوظيفة.بالكمف
( أن اليدف األساس ليندسة القيمة ىو خفض تكاليف المنتجات 67, 2010وأوضح )الموسوي, 

من أجل الوصول الى الكمفة المستيدفة مع المحافظة عمى وظائف المنتج وجودتو, ويتم ذلك من 
الغاء خالل ايجاد بدائل المواد األقل تكمفة والتي تؤدي نفس الغرض المطموب باإلضافة الى 

 الوظائف غير الضرورية في المنتج ودمج الوظائف التي يتم دمجيا.
من قبل دائرة االسكان واالعمال في غرب  2005سنة المنشورة  ارشادات ادارة القيمة وحددت
أىداف ىندسة القيمة بتوليد نتائج خالقة واقتصادية عن طريق تحديد النفقات غير  استراليا

بة, توليد االفكار البديمة, تشجيع االبتكار, تحسين الموارد والوقت الضرورية واالفتراضات الصع
 ( : El Sadawi,2008, 16) نوالمال والطاقة والنظر في كامل تكاليف دورة الحياة فضال ع

  تبسيط االساليب واالجراءات وتقميص الخصائص الزائدة التي ال تضيف قيمة, تحديث
 الفريق.المعايير واالىداف وتحسين اداء وتعاون 

  تسميط الضوء عمى الطبيعة المتطورة إلدارة القيمة باعتبارىا شيئا" اكثر من اداة متطورة
 لمحد من التكاليف مثل تحسين التواصل, العمل الجماعي والتعاون. 

 ةزيادة الوعي والممكية لدى اصحاب المصمح 
 .اداة مساعدة لمحصول عمى الموافقات وتحسين الجودة 
  تحسين االستدامة, تشجيع عمميات تقديم الخدمات االبتكارية.,المخاطر ادارةتعزيز تدابير 
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 ( أن ىناك جممة من األىداف تحققيا ىندسة القيمة ومنيا االتي:112, 2008)كاظم, ضحأو و 
تحقيق تغيير جذري في األداء أو المنتج: ييدف ىذا األسموب الى تحقيق تغيير جذري  (ٔ

ت العمل والنتائج, وكذلك تمكين العاممين من في األداء عن طريق تغيير اسموب وأدوا
 تصميم المنتجات وفق احتياجات الزبائن, وأىداف الوحدة االقتصادية.

التركيز عمى الزبائن: ييدف ىذا االسموب الى توجيو الوحدة االقتصادية الى التركيز  (ٕ
عادة عمى الزبائن من خالل تحديد احتياجاتيم والعمل عمى تحقيق رغباتيم, بحيث يتم ا 

 بناء المنتجات أو العمميات لتحقيق ىذا الغرض.
ييدف ىذا االسموب الى تمكين الوحدة االقتصادية من القيام بأعماليا بسرعة السرعة: (ٖ

 رارات وتسييل عممية الحصول عميياالقتوفير المعمومات المطموبة التخاذعالية من خالل 
و الخدمات التي تقدميا لكي الجودة: ييدف ىذا االسموب الى تحسين جودة المنتجات أ (ٗ

 تناسب احتياجات ورغبات الزبائن.
تخفيض التكاليف: ييدف اسموب ىندسة القيمة الى تخفيض التكمفة من خالل الغاء او  (٘

 استبعاد العمميات غير الضرورية والتركيز عمى العمميات التي تضيف قيمة.
يمة من األساليب الميمة جدًا ىندسة الق جاسم والشايع دّ فيع لفوائد هندسة القيمة ما بالنسبةأ     

والجودة المطموبة من المنتج  نيا تعمل عمى تخفيض تكاليف المنتج بدون التأثير عمى األداءاِ ِاْذ 
من ضمن فوائد ىذا األسموب التحسين والتطوير ورفع الجودة . ويمكن  دالعكس تععمى بل 

 ( 25, 2013تمخيص فوائد ىندسة القيمة بالنقاط اآلتية ) كريم,
 تحسين الجودة واألداء و تخفيض تكاليف دورة الحياة الكمية لممنتجات .  .ٔ
 تقميل الفاقد في عمميات التصميم والتصنيع بإزالة المراحل المسببة لميدر .   .ٕ
 تبسيط وتحسين القدرة الوظيفية وأداء النظام .   .ٖ
 لتجنبيا والوقاية منيا تحديد األخطار المحتممة وابتكار الحمول   .ٗ

 ( 7, 2013)وىاب, ان ليندسة القيمة المنافع االتية:  Heizer& Renderوضحأو  
 زيادة توحيد المكونات. ٕ                           خفض تعقيد المنتج .ٔ
 تحسين تصميم وسالمة الوظيفة .ٗ                 تحسين جوانب المنتج الوظيفية.ٖ
 .متانة التصميم. ٙ                  المنتجتحسين قابمية صيانة  .٘
أن تقنية ىندسة القيمة يمكن أن تستخدم لتحقيق االدخار في المال, تقميص  Shublaqوذكر 

الوقت, وتحسين الجودة, باالضافة الى ذلك فانو يمكن استخداميا لتحسين قابمية الصيانة 
البشرية, التصرف, االبداع, العمل الجماعي الفوائد االخرى ليا تحسين العوامل  واألداء. ومن

 .( El Sadawi,2008,16وتحسين عممية صنع القرار )
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 المحور الثالث
 عناصر هندسة القيمة

 (Valueالقيمة) .1
( لمعنصر والمعبر عنيا Utility( او المنفعة )Worthالعالقة بين القيمة المستحقة)
لمعنصر, وتتمثل اعمى قيمة في العنصر بتوفير الجودة بالقيمة النقدية والكمفة المالية الفعمية 

المطموبة بأقل كمفة اجمالية ممكنة من شأنيا ان تؤدي الوظيفة المطموبة في الوقت والمكان 
 (Mandelbaum,&Reed, 2006,4المطموبين )

( بانيا شكل من اشكال Engineering Industry Training Board,1990,10ويعرفيا)
صة. بالنسبة لمعظم تخدميا معظم الناس كل يوم عندما ينفقون أمواليم الخاالقياس التي يس

شترييا, نجري مقارنة بين البدائل ثم نربط ما نحصل عميو بما ندفعو, الذي نحصل األشياء التي ن
, المظيراالداء الفني, المعولية, الحياة,( التي تحدد من خالل Functionعميو يجسد الوظيفة)

 بالعالقة بين ىذه الوظائف الى الكمفة الالزمة لتوفيرىم.السالمة والوزن,الخ.فتقاس القيمةالصيانة, 
يجب ان تأخذ في  ( ان اية محاولة لتحسين قيمة المنتجHolweg,&Rich,2000,3ويذكر)

الثاني المعروف بقيمة االستخدام( والعنصر األول يتعمق باستخدام المنتج) االعتبار عنصرين:
من الممكية )وىي قيمة التقدير(. ويمكن ان توضح كالفرق بين سيارة فاخرة وسيارة  لمقيمة يأتي

صغيرة بدائية ليما نفس المحرك, فمن وجية نظر المستخدم كل من السيارتان ليما نفس الوظيفة 
ويوفران السفر االمن واالقتصادي )ىذه ىي قيمة االستخدام( ولكن السيارة الفاخرة ليا قيمة تقدير 

 )وىذه ىي قيمة التقدير(اكبر
منذ ظيور عمم ىندسة القيمة وتعريفيا أنيا تيدف الى الوصول الى زيادة قيمة المنتج بأقل 
تكاليف ممكنة, وقد اوجد ىذا المفيوم الكثير من المبس لمباحثين بيذا المجال حيث قاموا بالخمط 

اع القيمة كاالتي: انو  Hillوحدد (.8, 2016)صادق, ين قيمة المنتج وتكمفتو أو سعره.ب
 ( :167, 2010)الموسوي, 

(: ىي اجمالي مايتكمفو المنتج من مصاريف تفرض عمى Cost valueالقيمة الكمفوية ) .ٔ
غير مباشرة,  من يقتني المنتج, أي الكمفة النقدية إلنتاج شيء ما )تكاليف مباشرة,

 (صيانة, تشغيل...وغيرىا
( ىي Aesthetic Valueالقيمة الجمالية)( أو Esteem valueالقيمة االعتبارية ) .ٕ

الخواص والمميزات والصفات الجمالية واالضافات الترفييية التي تجعل االفراد يرغبون 
 بامتالك المنتج.

(: ىي الخواص والمميزات التي تنجز وظيفة المنتج, وانيا Use valueقيمة االستخدام ) .ٖ
 حققيا ىذا العنصر.المنفعة الكمية لعنصر أو الوظيفة االساسية التي ي
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(: ىي المبمغ الذي يساويو المنتج عند مبادلتو Exchange valueالقيمة التبادلية ) .ٗ
 بمنتج اخر. أي القوة الشرائية لممنتج بعد استخدامو.

ويمكن التعبير عن القيمة رياضيا, وان عناصر التعبير الرياضي ىي األداء)الوظيفة( والكمفة 
 (:Mukhopadhyaya,2009, 39وىي كالتالي)

Value= performance(function)/cost 
 الى امكانية تغيير نسب المتغيرات كالتالي : Mukhopadhyayaويشير 

 .تحسين األداء او الوظيفة مع بقاء الكمفة نفسيا 
 .ثبات األداء او الوظيفة مع تخفيض الكمفة 
 .تحسين األداء او الوظيفة مع انخفاض الكمفة 
  الوظيفة بنسبة اكبر من زيادة الكمفة.تحسين األداء او 
 .انخفاض في األداء او الوظيفة مع انخفاض في الكمفة بنسبة اكبر 

 .كمفة عمى الوظيفة االساسية باقلتتحقق عندالحصول  ان اعمى قيمة(Jacobs,1968,8)ويبين
 (Functionالوظيفة ) .ٕ

او  المفترض لمعنصر وىي الغرض او استخدام عنصر او عممية, تيتم ىندسة القيمة بما ىو
(. Torelli, 2011, 4الوظيفة األساس لمنيجية ىندسة القيمة ) العممية القيام بو, حيث تعد

)صادق, التي تم التصميم والتنفيذ ألجمياوىي اليدف الرئيسي من المنتج أي الوظيفة األساسية 
 Lawrencsلوفقاوثانوي  أساسيالى مستويين من األىمية,الوظيفةRoy(.ويصنف2016,10

D Miles  (2013,9)وىاب, سس القيمة صنف الوظيفة الى نوعينمؤ 
ألداء وظائف العمل او (وىي الوظيفة الضرورية Basic Functionالوظيفة األساسية ) .ٔ

 البيع او غرض المنتج او الخدمة األساسية.
(: وىي األغراض األخرى التي التنجز Secondary functionالوظيفة الثانوية ) .ٕ

األساسي بشكل مباشر ولكن تدعمو او تقدم منافع إضافية او ناتج عن مدخل الغرض 
 التصميم المحدد.

الوظيفة  shublaqعمى انيا العمل المحدد الذي ينتج التصميم, ويصف  Shublaqيعرفيا 
 (El sadawi, 2008, 10ويصنفيا عمى النحو التالي: )

الضرورية الداء وظيفة المستخدم, (: وىي الوظيفة Basic functionالوظيفة األساسية ) .ٔ
لتمبية  كما ويمكن تعريفيا بالوظيفة التي تصف الخصائص األولية لممنتج او التصميم

مثال عمى الوظيفة األساسية وىو بيانات العمميات  shublaqمتطمبات المستخدم. ويذكر
 لجياز الحاسوب.
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 shublaq يتفق (: Required Secondary Function)الوظيفة الثانوية المطموبة .ٕ
بان الوظيفة الثانوية المطموبة ىي التي يجب تحقيقيا لتمبية  Dell'isolaمع تعريف 

متطمبات ومعايير المالك, وكمثال عمييا مصدر الطاقة بالنسبة لجياز الحاسوب حيث 
 ان جياز الحاسوب اليعمل دون طاقة. 

الوظيفة التي من  بانيا  shublaq(عرفياSecondary Functionالوظيفة الثانوية ) .ٖ
مثال ظيفة األساسية والثانوية معا". والالممكن ازالتيا من التصميم في حين تحقيق الو 

 عمييا ىو لون جياز الحاسوب. 
 (Worth.القيمة المستحقة )ٖ

وىي اقل كمفة لتحقيق الوظيفة المطموبة بمعولية. ويتم تحديدىا من خالل مقارنة البدائل 
كمفة الوظيفة واختيار البديل االدنى  المختمفة النجاز ىذه

((Mandelbaum,&Reed,2006,4.  أقل تكمفة أو سعر يمكن دفعو لمحصول عمى أداء وىي
أو خدمة معينة من سمعة أو عنصر والسعر المنشود من وجية نظر الزبون مقابل ىذه الخدمة 

يؤدي نفس الوظيفة أو األداء, ويمكن تحديد القيمة المستحقة من خالل سعر البديل الذي 
, وكمثال استخدام مصباح كيربائي الضاءة حيز معين بمستوى اضاءة ويحقق ذات اليدف

لمدة محددة, ىذه الوظيفة يمكن تحقيقيا باستخدام أنواع مصابيح بأقل سعر ليذه  (LUXمحدد )
ار, ة ىو الثمن المستحق ليذه الوظيفة )شنّ البدائل التي تحقق نفس مستوى االضاءة ونفس المد

2015 ,3.) 
 ( costالكمفة ) .4

أنيا المبمغ االجمالي من بAl Asheesh اتفق غالبية الباحثين عمى تعريف الكمفة ومنيا تعريف 
عرفيا )صادق, (. كما El Sadawi, 2008, 14المال المدفوع لمحصول عمى سمعة أو خدمة )

المباشرة وغير المباشرة ( بأنيا التكمفة الكمية لممنتج النيائي وتشمل التكاليف 10, 2016
مف خالل العمر االفتراضي لممنتج. والصيانة, أي أنيا تشمل جميع الك وتكاليف التشغيل

 (2013,10الكمف غير الضرورية كاالتي)وىاب, اسباب ظيورMahajan  ويوضح
تصميم المنتج الضعيف: وسببو أن معظم األفراد الذين يقومون بالتصميم غالبا" غير - أ

االحتياجات الحقيقية لممستخدم وعادة" تصميم المنتج المفرط تزوده متأكدين من 
 بالخصائص التي اليستعمميا المستخدم أبدا".

المواصفات غير الواقعية أو الضيقة جدا": وىي محاولة المصمم تحديد سماحات ضيقة - ب
يقة مفترضا" أن المشغمين يمكنيم انجاز السماحات خالل التصنيع, وىذه السماحات الض

ن ميرة, دقة, اسموب مكمف وغيرىا, األمر الذي يزيد من ستمزم مكائن أكثر دقة, مشغميت
 كمف االنتاج.
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, نوع المعدات, العمميات, ص التوحيد: الذي ربما يزيد من كمف مخزون االدواتنق- ت
 ن الميرة وغيرىا.المشغمي

 التقدم في التقانة ال تؤخذ باالعتبار.- ث
 مقاومة التغيير.الممارسة القديمة مستمرة نتيجة ل- ج
 الفشل باستخدام المصادر الجديدة االفضل واالرخص.- ح
 نقص نظام رقابة االنتاج.- خ
 نقص المعمومات بين االقسام.- د
 عدم القدرة عمى استخدام الموىبة المتاحة.- ذ
 الفشل باستخدام معرفة المتخصصين.- ر
 ضعف االشراف والقيادة.- ز
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 المحور الرابع
 VE Job planمنهجية هندسة القيمة  

اقسام قبل ة من جية واحدمن  تعقدكانت في السابق  الشركات تماعاتجالعديد من ا      
ما عادة"  الن المشاركين في االجتماعوذلك  لمواردا ىدر أو لوقتا اضاعة وتؤدي الى الشركة

 لذلكلمتعامل مع المشاكل. و المشتركة غير مدربين او حذرين من اجراءات المعالجة يكونون 
عمى المواد النادرة والسيطرة عمييا  ة القيمة لتوفير الوقت والتركيزىندس اجراءاتوضعت 

 Engineering Industry Training)الطرق فاعمية ات والمعرفة وبأكثربالميار 
Board,1990,15). 

النظم الختيار افضل نظام ( عمى تحميل الوظيفة, االبداع, وتقييم VEتشتمل ىندسة القيمة )    
وقت لتطبيق  (أن أفضل73, 2011. ويرى )الصميدعي, (Wao, 2017, 1من قائمة البدائل )

 تأثر بعاممين ىما:نظرية ىندسة القيمة ي
 كمية التوفير المتوقعة أو مدى التحقيق األمثل لميدف في ىذا الوقت. .ٔ
 القيمة.سيولة أو صعوبة تطبيق التغييرات التي تفرضيا ىندسة  .ٕ
 اتتميز منيجية ىندسة القيمة باعتمادىا عمى الممارسات العممية أكثر من النظرية وذلك ألني     
لكمفة( وكل ما يتعمق بتمك المتغيرات وطبيعتيا التي ا -الكفاءة -عمى متغيرات )الجودة ةقائم

جودة تطمب فريق عمل متكامل من جميع التخصصات المو تختمف من مشروع آلخر, لذا فيي ت
في المشروع وعمل ورشة عمل ليا منيجية في بحث المشاكل والبدائل والمقترحات, وتتسم 
خطوات الورشة بالتسمسل المنطقي وبأىمية االنتياء من كل خطوة قبل بدء الخطوة التي تمييا 

فريق من األعضاء وتنتج ىندسة القيمة الفعالة من الجيود المنسقة ل.13), 2016)صادق, 
 قراراتمعرفة المتخصصة والخبرة من تقديم بحكم ال في الفريق كل عضو مكنويت المؤىمين,

المنتج سوف تحمل ختم الموافقة من خطوات نجاح تالي فإن وبالعمل الفريق,  حاسمة في إطار
 .(Ferguson,1968, 11) ليفالتكاو  ث والتصميم والتصنيع والتسويق,البحو أقسام 
قيمة )المعروفة بخطة عمل ىندسة القيمة( عمى أي موضوع يمكن تطبيق منيجية ىندسة ال     

او مشكمة. وىي وسيمة لتنفيذ المشروع من البداية وحتى النياية حيث تضمن خطة العمل النظر 
في جميع جوانب المشكمة. ويتم تنظيم خطة العمل عادة من قبل رئيس فريق 

 (Mandelbaum,&Reed,2006,8)حدد و  .(Mandelbaum,&Reed,2006,8القيمة)
(Torelli,2011,57) ,النحو التالي: مراحل ىندسة القيمة عمى  13),2016, )صادق 
 (Orientation Phaseه )مرحمة التوج .ٔ

 .(Mandelbaum,&Reed,2006, 8ويتم فييا تحديد المشكمة واالعداد ألجل دراسة القيمة) 
من ممثمين االقسام عادة"فريق الدراسة  راسة ومجاليا المناسب ويتكون وتتضمن اختيار فريق الد
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من االنتاج والمبيعات, المشتريات, والتصميم وكما يمكن ان يشترك الزبون والمجيز مع فريق 
(. وعادة" ما يكون رئيس الفريق من الميندسين المتخصصين 2009,76جواد,الدراسة )

في مجال ىندسة القيمة,  المسؤول عن توجيو جيود الفريق خالل الدراسة ويجب أن يكون خبيرا"
ومن ميام الفريق أيضا تحديد مجال الدراسة المناسب سواء أكان في مرحمة البحث والتطوير, 

 (.169, 2010مرحمة التصميم, مرحمة االنتاج أم التسويق, التوزيع, وخدمة الزبون)الموسوي, 
 ( :37, 2008فاجي, األقسام يكمن باآلتي )الخ يقوم بو ممثموويشير الغبان إلى أن أبرز ما 

 االنتاج : لشرح أو دراسة طرائق التصنيع ومشاكميا .- أ
 تحقيقُو.و السعر ومقدار الربح المتوقع التكاليف: لشرح أو دراسة ما يتصل بالتكمفة أ- ب
 ين, وردود الفعل المختمفة لدييم المبيعات: إلبداء الرأي بخصوص المستيمك- ت
 .ودراستيا, وكيفية الحصول عمييا بالمواد الخامالمشتريات: لشرح  المشاكل المتعمقة - ث
 إلبداء المشورة وعمل الدراسات الفنية الالزمة. التصميم:- ج

لتحديد جوانب المشكمة التي سيتم دراستيا بالتفصيل واعداد كل ما  يكافليجب تخصيص الوقت ا
لعمل الوثيقة يمزم لمتحميل من اجل ضمان نجاح دراسة القيمة وحمقة العمل وكذلك تسيم عالقة ا

بين رئيس فريق الدراسة ومدير المشروع في تحقيق نتيجة جيدة. وفيما يأتي وصف االنشطة 
مف عما سيتم ذكره تومن الممكن ان تتم ىذه االنشطة بترتيب مخالتي تتم خالل ىذه المرحمة,

 (Torelli,2011, 57)ن تحدث في وقت واحدأاالنشطة او  وكذلك من الممكن ان تتكرر بعض
 .تحديد القضايا التي يجب معالجتيا 
 .تقييم المكاسب المحتممة لحل كل من ىذه القضايا 
 .تحديد األولويات لمقضايا 
 .تحديد ىدف دراسة القيمة وعمل مسودة لمعمل 
 .تحديد مكونات الفريق 
 .جمع البيانات 
 إعداد الموجستيات لدراسة القيمة 

 (Information phaseالمعمومات )البيانات و مرحمة جمع  .ٕ
ويتم في ىذه المرحمة تضييق نطاق المشكمة التي سيتم معالجتيا, ألجل التحسين, وعوامل       

(. كما يتم جمع المعمومات المتعمقة Mandelbaum,2006,8التقييم, وبناء فريق متماسك)
 بالكمفة والتقنية من مصادر مختمفة, و تتمثل بالمصادر الخارجية مثل البائعين, والمنافسين,
والزبائن, والمصادر الداخمية لممعمومات فتتضمن قسم ىندسة النظم, قسم ىندسة التصنيع, قسم 
المحاسبة, قسم المشتريات, وايضا" يمكن الحصول عمى المعمومات المتعمقة بتركيبة اجزاء 
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اآلالت التي يمكن استخداميا عمميا" في حالة المنتجات الجديدة والمواد المستعممة, وبعدىا 
 ( 242, 2010)البكري, ودمحم, قق من موثوقية كافة المعمومات.حالت

جتيا, تحسين يتم في ىذه المرحمة وضع الممسات االخيرة عمى القضايا التي سيتم معال كما      
, جمع وتحميل البيانات ,وبناء فريق العمل. وتكمل مرحمة جمع المعمومات االنشطة االىداف

كون فرصة اول لقاء لفريق العمل في ىذه المرحمة. ويتم تحفيز التي بدأت في مرحمة التوجيو. وت
اعضاء الفريق عمى العمل نحو اليدف المنشود. وفيما يأتي وصف لألنشطة التي تتم خالل 

 ( Torelli, 2011, 61مرحمة جمع المعمومات: )
  وتحديدىا. قواعد ورشة العملوضع  
 االنتياء من المشكمة والحقائق المرتبطة بيا. 
 تحديد نطاق الدراسة. 

 (Function Analysis Phaseمرحمة تحميل الوظائف ) .ٖ
 ,Mandelbaum,&Reed,2006)لمدراسةتحميل الوظائف المجاالت األكثر فائدة  مرحمة تحدد

لخطة العمل. وان ما يميز منيجية  ا"الجيود التحميمية المبذولة في ىذه المرحمة أساسد وتع .(8
 ,Torelli, 2011القيمة عن أساليب التحسين األخرى االستخدام العقالني لتحميل الوظائف)

(. ويعد التحميل الوظيفي جوىر ىندسة القيمة, وينشئ المواصفات التفصيمية لوظائف المنتج 65
 Functional Analysisعادة" في شكل مخطط يسمى بمخطط تقنية أنظمة التحميل الوظيفي )

System Technique FASTخالل التركيز عمى  ( الذي يفصل الوظائف الرئيسية لممنتج من
 (242, 2010ودمحم, تحميل الوظائف باالتي:)البكري, وتتمثل أىم خطوات مرحمةوظائف المنتج.

  Functional Cost:تحديد الكمفة الوظيفية - أ
الوظيفة المأخوذة بنظر األىمية, اذا كان العنصر يخدم وىي كمفة الطريقة المختارة ألداء 

وظيفة واحدة, فان كمفة العنصر ىي كمفة الوظيفة, ولكن اذا كان العنصر يخدم أكثر من 
 وظيفة فيمكن تقسيمو بشكل نسبي بين الوظائف.

  :Functional Worthتحديد االستحقاق الوظيفي - ب
يتم تحديد كافة الوظائف وتصنيفيا الى يتم البدء ببناء االستحقاق الوظيفي بعد أن 

رئيسية وثانوية, وكل الوظائف غير الضرورية تمغى. وتعد ىذه الخطوة األكثر صعوبة 
في ىندسة القيمة, وتتضمن محاولة ابداعية خاضعة لمتقدير الشخصي أكثر من القياس 

يسيا" في دورا" رئ عوامل تؤديالمعرفة والحكم الشخصي,الموضوعي, فالميارة والخبرة و 
 تحديد جوانب جودة االستحقاق الوظيفي. 
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 :Valueتحديد القيمة - ت
ذا كانت النسبة اكبر من واحد دل ذلك عمى بنسبة االستحقاق الوظيفي الى الكمفة فا ويتحدد
 .ضعيفة يمةالق عمى ان ك يدللذأقل من واحد فلعكس أي ان النسبةكان اواذا القيمة جودة

 (Creative Phaseمرحمة االبداع ) .4
 كافة البدائل الممكنة رحمة تطوير اكبر عدد من االفكار,وتوليديتم في ىذه الم

(Mandelbaum,2006,8ويعرف .),بأنو اسموب الفريق إلنشاء  االبداع(2010,172)الموسوي
الى  ألنو وسيمة لموصولأنو من أىم مقومات ىندسة القيمة,و ابداعية عن موضوع معين, أفكار

ومن خالل االبداع يتم اكتشاف البدائل والخيارات والوسائل أو أفضل الحمول اقتصادا" واداء,
 يحوي الميزات, وينأى عن السمبياتالخطوات التي تؤدي الوظيفة أو الوظائف المطموبة بشكل 

المنيج . في بتكاري لحل المشكمة يستخدم المنيجان التحميمي واإلانو (Torelli,2011,72ويذكر)
التحميمي, عند تحديد المشكمة, يتم اتخاذ اجراء مباشر, خطوة بخطوة إلى الحل. فالمشكمة 

ىو عممية إنتاج  تكاري المنيج اإلب. أماحيان لدييا حل واحد فقط سيعملالتحميمية في كثير من األ
تعمل,  نجميع الحمول يمكن أ, الحمول لممشكمة التي يتم دراستيافكرة تيدف إلى توليد عدد من 

األمثل بين الحمول المتاحة. وبمجرد إنشاء قائمة من الحمول ىو األفضل و  ا"واحد "ولكن حال
المحتممة, وتحديد أفضل حل لممشكمة فتصبح عممية تحميمية أجريت في المراحل األخيرة من 

 خطة العمل.
 (Evaluation Phaseمرحمة التقييم ) .٘

 الى توصيات محددة لتحسين القيمة من اجل التطوير لموصول ىاواختيار  افضل االفكار تحديد
(Mandelbaum,Reed,2006, 8).( ويوضحTorelli,2011,77 يجب عمى فريق العمل أن)

ع )عمى سبيل المثال أقل يقدم لمتخذ القرار عددا اقل من الخيارات الموضوعة في مرحمة االبدا 
البدائل  لتحديد أفضل الفرص لتحسين القيمة. و وفي مرحمة التقييم, يجب تقييم جميع  من ستة(

ليست ىذه المرحمة ىي الفرصة األخيرة لتأجيل تحديد األفكار, حيث يتم تقديم مجموعة الخيارات 
والحمول النيائية الى متخذ القرار بعد التحميل المفصل لمتكمفة والفوائد في مرحمة التطوير 

(Development Phase .)شطة التي تتم خالل مرحمة التقييم.وفيما يمي وصف االن 
  القضاء عمى االفكار الضعيفة 
 تجميع االفكار المتماثمة. 
  رافكأفضل األتحديد. 
 ياوعيوب سرد مزايا كل فكرة. 
 ترتيب االفكار. 
 تحديد االفكار لتطويرىا. 



 

20 
 

 (Development Phaseمرحمة التطوير ) .ٙ
 وتقديميا عمى متخذ القراريتم في ىذه المرحمة تحديد افضل البدائل لعرضيا 

(Mandelbaum,Reed,2006 , 8)ويذكر.(Torelli,2011,80 يتم عمل تحميالت تقنية )
ىذه التحميالت الخطوة االساس لمقضاء عمى البدائل د مة عمى البدائل المتبقية, وتعمفص

 االضعف. وفيما ياتي االنشطة التي تتم خالل ىذه المرحمة: 
    دورة الحياةإجراء تحميل تكاليف. 
   تحديد البدائل األكثر فائدة. 
   )وضع خطط التنفيذ )العمل. 

 (77, 2009ويمكن حصر البدائل بثالثة أصناف وىي بدائل: )جواد, 
 .ا"اضافي "تنفذ مباشرة ألنيا ال تتطمب عمال- أ
 كاالختبار أو مصادقة التسويق وال يتوقع منيا معوقات رئيسية. ا"اضافي "تتطمب عمال- ب
رأس مال كبير وربما توفير مفاىيم جديدة لذا تتطمب عمال" اضافيا" يسبق التنفيذ و تمثل - ت

 تغييرات في سياسة المنظمة.
 (Presentation Phase) لتقديممرحمة ا .7

ويتم فييا تقديم البديل المختار الى متخذ القرار ألجل المصادقة والتنفيذ. ويقدم فريق ىندسة 
تقرير مكتوب ومختصر يحتوي تفصيال" كافيا" عن المخططات القيمة توصياتو الى االدارة في 

 (2009,78واالحتسابات التي تسمح بتقديم التوصيات )جواد,
وان الغرض من مرحمة العرض ىو الحصول عمى التزام باتباع مسار عمل محدد والشروع في  

لعمل. ىذا متخذ القرار في ختام ورشة االى دم فريق ىندسة القيمة البديل البديل. حيث يق
تشمل النيائية. كماالعرض ىو عادة الخطوة األولى )وليس الخطوة األخيرة( في عممية الموافقة 

 (Torelli,2011,83الخطوات االتية: ) مرحمة العرض
 عمى أسئمة المتابعة. اإلجابة 
 جمع بيانات إضافية. 
 مراجعة الوثائق الداعمة. 
 .إشراك متخذي قرار اخرين 

 (Implementation Phaseمرحمة التنفيذ ) .ٛ
 الغرض من مرحمة التنفيذ ىو الحصول عمى الموافقة النيائية عمى الحل وتسييل تنفيذه

(Mandelbaum,Reed,2006 , 8). وطوال ىذه المرحمة, ينبغي لمفريق أن يضع في اعتباره
طريقة ممتازة لمتغيير  VE/VAالعوامل التي تسيم في نجاح التغيير. حيث توفر تقنيات 

حتى عندما يتم تطبيق خطة العمل بشكل جيد, تحدث تحديات خطط والمدار بشكل صحيح.الم



 

22 
 

لعممية التغيير بسبب الفروق الفردية والتفسير البشري المختمف .وفي كل مرحمة من مراحل 
جميع أنحاء  عممية التغيير, يمكن توقع عدد من االستجابات المتفاوتة من األفراد المعنيين في

ناىج التي تحسنت بشكل ممن الو ,من الدعم النشط إلى المقاومة المنظمة. وتتراوح ىذه الردود
واضح كفرصة نجاح التغيير المخطط والحد من المقاومة ورد الفعل ىو السماح لمناس في العمل 

في روع المسؤول ويكون مديرالمش(Torelli,2011,85)عمى المشاركة في عممية صنع القرار
 (Technical section,2004,1-8)التالي في ىذه المرحمة ىذه المرحمة ويتم

 تطوير مستندات التغيير 
 تنفيذ البديل الموافق عميو  
 تقييم العممية  

 (Follow upمرحمة المتابعة ) .ٜ
 (:Torelli,2011,87)ح جيود ىندسة القيمة وىي كالتاليتشمل ميام عديدة  تعزز وتدعم نجا

 جميع إجراءات التنفيذ المكتممة من الحصول عمى نسخ. 
 ة النتائج الفعمية مع المتوقعةمقارن. 
 تقديم وفورات التكاليف أو تقارير الفوائد األخرى لإلدارة. 
 تقديم التقارير التقنية عبر التغذية إلى اإلدارة. 
  إلييا إجراء تحميل "لمدروس المستفادة" لمدراسة لمتعرف عمى المشاكل التي تم التوصل       

 .والتوصية بإجراءات تصحيحية لمدراسة التالية
 اإلعالن عن اإلنجازات 
  وضع توصيات لدراسات مستقبمية محتممة بشأن األفكار المتطورة من الدراسة التي    

 .أنجزت لمتو
 .عرض جميع المساىمين في الجيود الرامية إلى الحصول عمى الجائزة 
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 الفصل الثالث
 )اطار مفاهيمي( عناصر جودة المنتج

الدراسات والبحوث  ييدف ىذا الفصل الى تحديد عناصر جودة المنتج في ضوء ماقدمتو   
 تأكيدا" عمى مفيومو و أىميتو وأىدافو وعناصره ووفق المحاور االتية:

 وأىميتو وأىدافو. المنتج جودة/ مفيوم  المحور األول
 .عناصر جودة المنتجالمحور الثاني / 
 .العوامل المؤثرة في جودة المنتجالمحور الثالث / 
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 المحور االول
 وأهمية واهداف الجودة مفهوم

 ىي مجموعة من الخصائص الجودة لغة تعني االجادة والتميز والتفوق والنوعية. واصطالحا 
Characteristic   والصفات Attributes  المحددة مسبقا" والمطموبة لمقابمة متطمبات الزبون

شير الى االمتياز توالجودة كمصطمح معياري ( 2010,12تو ورغباتو وتوقعاتو". )الجبوري,"حاجا
(Excellent( والجيد )Good( والسيء )Bad وأصل كممة الجودة "جود" والجيد نقيض ,)

الرديء وجاد الشيء جودة أي صار جيدا" واحدث الشيء فجاد والتجويد مثمو 
يا ئنجاح الحاسم لممنظمات لتحقيق اداالجودة ىي عامل الو  (.2008,11,والعساف)الصرايرة,

حاجات  إلشباعالمتميز وتعزيز ميزتيا التنافسية واستمرار بقائيا ونجاحيا في ميادين العمل وذلك 
 .(2010,223العزاوي,و ,الحالية والمستقبمية )العبيديورغباتيم ئن الزبا

تعرف الجودة بأنيا "تمبية أو تجاوز متطمبات الزبون االن وفي المستقبل". وىذا يعني ان السمعة 
مرتبطة بالمنافع  Fitness for useمة لالستعمال ءمالئمة الستخدام الزبون. والمال الخدمةأو 

من قبل الزبون وارضاء الزبون, والزبون فقط من يستطيع ان يحدد ذلك وليس المنتج.  المستممة
ىو مفيوم نسبي يتباين من زبون الى اخر. أيضا  Customer satisfactionرضا الزبون 

الزبون ربما يرضى بمنتجات اليوم "الوقت الحاضر" لكن ال يرضى بيا في المستقبل. عمى سبيل 
 Fordمرضية تماما" بينما اخر ال, لكن اذا زبون سيارة ال Fordالمثال الزبون الذي يعتبر سيارة 

فالزبون االن ربما يفضل سيارة  تكون مرضية دائما".ال  Fordربح جائزة يانصيب فأن سيارة ال  
Jaguar  أوMercedes  الشخصية عند نقطة اذن كل شخص يحدد الجودة بالنسبة الى توقعاتو

 (Schroeder,2007, 137 )من الزمن محددة
من قبل الجمعيات والمنظمات  يمكن ابراز اىم التعاريف التي اعطيت لمفيوم الجودةمن ىنا و 

 : رواد الجودة الباحثين و الخاصة بالجودة وكذلك من قبل
 Juran : مة  لالستعمال " أي كمما كانت الخدمة أو السمعة المصنعة مالئمة ء"المال

 (2013,24)كاممية,الستعمال المستفيد كمما كانت جيدة.
 Deming :" (2007,234)صالح,ومستقبال"حاضرا" المستفيدتحقيق احتياجات وتوقعات   
 Krajewiski:وتعبر عن مدى استفادة الزبون لتي يبحث عنيا الزبون في المنتج,"القيمة ا

 Krajewski.et all)من المنتج مقارنة مع الثمن الذي سيدفعو لقاء انتقائو لو"
,2013,18) 

  Fisher: درجة التألق والتميز وكون األداء متميز أو كون خصائص أو بعض"
خصائص المنتج ممتازة عند مقارنتيا مع المعايير الموضوعة من منظور المنظمة أو 

 (12, 2014الزبون/المستفيد" )رقاد, 
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 Ishikawa واالىداف والعاممين  النظاموالمعمومات وجودة والخدمات :جودة األداء
(Rahman,2011,25) 

 أما Ph.Crosby  (2012,14وىي:)رضوان, شروط لتحقيق الجودة ةرط ثالثفيشت 
 الوفاء بالمتطمبات -
 انعدام العيوب -
 تنفيذ العمل بصورة صحيحة من أول مرة وكل مرة. -

  وبشكل صحيح من المرة االولى أداء العمل الصحيح " :معيد الجودة الفيدرالي االمريكي
 (2012,2)قادة,  "ستفيد في معرفة مدى تحسين االداءمع االعتماد عمى تقييم الم

  الجمعية الفرنسية لمتقنيين:AFNOR  ة من الخصائص والمميزات الجوىرية مجموع"قدرة
 (3, 2007الزبائن.)نور الدين,  ت المعمنة أو الضمنية لمجموعة عمى ارضاء المتطمبا

جانبين وكل منيما يختمف في تحديد ( أن مفيوم الجودة ينظر لو من 6, 2007,الطاىرويبين )
 مفيوم الجودة عن االخر وىما:

لمحددة في المواصفات والمعايير ا معنظر المنتج: وتعني المطابقة من وجية الجودة  - أ
 أي أن المنتج ينظر لمجودة من الناحية التصنيعية. تصميم المنتج

عمية في االستعمال أي مناسبة االستعمال انظر المستيمك: وتمثل الفمن وجية الجودة  - ب
 الى جودة التصميم وجودة المطابقة. باإلضافة

( أن أي تعريف لمجودة يجب أن يبدأ مع وجية نظر الزبون Nicholas, 1998, 112وأوضح )
أن , أي "Customer focused quality"عميو الجودة الموجية نحو الزبون  ما اصطمحوىذا 

تصميم وتصنيع المنتج و أي خدمات أخرى تقدم الى الزبون  عمى طريقة زبائن المنتج يؤثرون 
وىي االجراءات  Internal qualityبعد شراء المنتج, وىذه العوامل تمثل الجودة الداخمية 

المستخدمة من قبل المنتج لترجمة متطمبات الزبون الى تصميم المنتج ورقابة ومتابعة المواد 
 . النيائي مع متطمبات الزبون  والتصنيع لكي يتطابق المنتج

 (3, 2012مفاىيم الجودة بخمس مداخل يمكن تناوليا كما يأتي: )قادة,  Garvinوحدد
مة المنتج لالستخدام أي ءلجودة حسب ىذا المدخل بأنيا "ماليقصد بامدخل التفوق:  .1

 قدرة أداء المنتج لالستخدام وفقا" لممواصفات التي تحقق رضا المستيمك".
" الدقة والقدرة عمى دة عل أنيابموجب ىذا المدخل ينظر لمجو  يعتمد عمى المنتج:مدخل  .2

 قياس الخصائص المطموبة في المنتج والتي ىي قادرة عمى تحقيق رغبات المستيمك".
مة المنتج ءبأنيا "مال: ويقصد بالجودة وفق ىذا المدخل مدخل يعتمد عمى المستهمك .3

لالستخدام وفقا" لممواصفات التي تحقق رضا المستيمك لالستخدام أي قدرة اداء المنتج 
 من خالل تقديم اداء أفضل وادق صفات تشبع رغبات المستيمك".
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: وتعني الجودة وفق ىذا المدخل "صنع منتجات خالية من مدخل يعتمد عمى التصنيع .4
النسب المعيبة من خالل مطابقتيا لمواصفات التصميم المطموبة ويرتبط مفيوم الجودة 

نا بمفيوم كروسبي االخطاء الصفرية والتي تعني أن الجودة حرة وخالية من أي عيوب ى
quality is free . 

: ييدف ىذا المدخل الى تحقيق الجودة من خالل تحديد مدخل يعتمد عمى القيمة .5
عناصر السعر, أي مدى ادراك المستيمك لقيمة المنتج الذي يرغب في الحصول عميو 

ر شرائو. ومتى تحقق عمتيا لحاجتو مع سءومدى ماللمنتج ص امن خالل مقارنة خصائ
 ذلك لمزبون فأن المنتج يصبح بنظره ذا قيمة عالية. 

 مراحل تطور نظرية الجودة
عدة  , وشيدا"وثابت ا"مستقر  ا", وكان تطور الثانية تطور مفيوم الجودة بعد سنوات الحرب العالمية

 :ل شممتيا وتكاممت معيا كما يميالمرحمة السابقة ليا ب مراحل ولكن كل مرحمة لم تمغ  
كانت بداية الرقابة عمى الجودة ىي العامل نفسو, اذ كان الحرفي يقوم : مرحمة الفحص .1

بنفسو بفحص انتاجو الذي ينتجو,وبذلك كانت الرقابة ممزمة لمعمل التصنيعي الحرفي, 
التطورات التي شيدتيا بدايات ومع  حيث كان العامل مسؤول عن تصنيع المنتج بأكممو

القرن العشرين وظيور مفيوم المصنع الحديث واسع النطاق والمتضمن العديد من 
العاممين الذين يؤدون ميام متشابية ويشكمون مجموعة ليكون باالمكان توجيييم من قبل 

وكانت عمميات الرقابة تعتمد اسموب , رئيس العمال الذي يتحمل مسؤولية جودة اعماليم
المقارنة بين الجزء االساسي والجزء المصنع وبتحقيق التطابق بينيما يتحقق ىدف عممية 

 (17, 2012)رضوان,. الرقابة عمى الجودة
بأنيا  9000:2005تم تعريف عممية ضبط الجودة وفقا" لمواصفة ايزو ضبط الجودة:  .2

العمميات  "جزء من ادارة الجودة يركز عمى تمبية متطمبات الجودة". أي تخطيط لفحص
لمراقبة منذ بداية انتاج المنتج/الخدمة عن طريق استخدام أساليب احصائية حديثة 

 الجودة مما ساعد عمى كشف االخطاء مبكرا" لكن لم يمنع من تكرار حدوثيا, ولكن
مرحمة متطورة عن الفحص فيما يتعمق بتعقيد  تعديمكن القول بأن ضبط الجودة 

 (9, 2010)عبد العال,  االساليب وتطور االنظمة المستخدمة.
بأنيا  9000:2005تم تعريف عممية تأكيد الجودة طبقا" لمواصفة ايزو تأكيد الجودة:  .3

"جزء من ادارة الجودة يركز عمى منح الثقة بأن متطمبات الجودة سوف يتم تحقيقيا". 
البد ان التي ىذه المرحمة عمى توجيو كافة الجيود في كافة المستويات االدارية وتركز 

لموقاية من حدوث االخطاء وىي مرحمة منع وقوع االخطاء تشارك في التخطيط والمراقبة 
منذ البداية والتركيز عمى متطمبات الزبون والذي أصبح ىدف ومحور عمل المؤسسات. 
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مما زاد من تأكيد الجودة  المشاكل منذ البداية نشأ عن ذلك سيولة تعريف وتفادي
  .(9, 2010)عبد العال, لمزبون 

نظام شامل لمقيادة والتشغيل يعتمد عمى مشاركة جميع العاممين وييدف  ادارة الجودة: .4
الى التحسين المستمر لمجودة واالداء عمى المدى البعيد حيث يعتبر مفيوم ادارة الجودة 
الشاممة من االتجاىات الحديثة في االدارة التي يمكن أن تتبناىا المنظمة من أجل 

د من أن متطمبات الزبون قد تم طريق التأكضل اداء ممكن وذلك عن الوصول الى أف
 (9, 2010)عبد العال,  التي تضمن لمشركة تحقيق أىدافيا تحقيقيا بالطريقة

تطرقت الدراسات الحديثة في مجال الجودة الى أن المنظمات  مرحمة االبهة واالسعاد: .5
لن تتوقف عند مرحمة ادارة الجودة الشاممة بل يجب أن تعمل عمى اسعاد الزبون من 

والظفر بفرصة سوقية قبل خالل توقعيا لحاجتو ورغباتو المتزايدة والمتطورة باستمرار 
ظمة لحين بموغ مرحمة االسعاد أو منافسييا والعمل عمى ذلك بكل طاقات وامكانات المن

 (2007,242االبية )صالح,
  

                     وأهدافها    الجودة أهمية
عمى اختالف أنشطتيا, اذ أنيا  نظماتعمى مستوى المستيمكين أو الملمجودة أىمية كبيرة سواء 

ويمكن تناول ىذه  نظمة حدد حجم الطمب عمى منتجات المتمثل أحد أىم العوامل االساسية التي ت
 (29, 2013االىمية كالتالي: )كاممية, 

شيرتيا من مستوى جودة منتجاتيا ومحاولة تقديم  نظمةتستمد الم: نظمةسمعة الم .1
 .نظمةتمبي رغبات وحاجات زبائن الم منتجات

لى النظر في الحكم تزايد باستمرار عدد المحاكم التي تتو  المسؤولية القانونية لمجودة: .2
تقوم بتصميم منتجات أو تقديم خدمات غير جيدة في انتاجيا أو  نظمةفي قضايا م

 توزيعيا.
والمجتمع  نظمةية متميزة, اذ تسعى كل من المتكتسب الجودة أىم المنافسة العالمية: .3

ض مستوى الجودة في المنافسة, فكمما انخفالى تحقيقيا بيدف التمكن من تحقيق 
 .نظمةالى الحاق الضرر بأرباح الم ذلك أدى نظمةمنتجات الم

ستيمك عندما يكون مستوى الجودة منخفضا" يؤدي ذلك الى امتناع الم حماية المستهمك: .4
. ان عدم رضا الزبون ىو فشل المنتج الذي يقوم بشرائو نظمةعن شراء منتجات الم

وبسبب انخفاض الجودة أو عدم جودة المواصفات الموضوعة ظيرت جماعة حماية 
 يمك وارشاده الى أفضل المنتجات االكثر جودة وامانا". المست
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من ومراحمو االنتاج  ودة المطموبة لجميع عممياتتنفيذ الج التكاليف وحصة السوق: .5
 , فضال"عنتجنب تحمل كمفة اضافيةو  يح الفرص الكتشاف االخطاءشأنو أن يت

 االنتاج وبالتاليالزمن العاطل عن تقميل عن طريق  اآلالتاالستفادة القصوى من زمن 
  .نظمةتخفيض الكمفة وزيادة ربح الم

الناتجة عن غيابيا أي  الى أنو يمكن اكتشاف الجودة من خالل الوقوف عمى االثار أحمد أشارو 
 (37, 2015)تريبو شطة,  :والتي تتمثل باالتي الالجودة

ارتفاع تكاليف االنتاج وبالتالي زيادة االسعار مقارنة بالمنافسين االمر الذي يؤثر سمبا"  -
 التنافسية لممؤسسة.عمى القدرة 

 محيطيا. ياعطاء صورة سيئة حول المؤسسة ف -
 ضياع الوقت. -
 كثرة شكاوى الزبائن وفقدان المؤسسة لمكثير منيم. -
 زيادة حجم المنتج المعيب. -
 زيادة تكاليف ضمان ما بعد البيع.  -
 كثرة عمميات استرجاع المنتج وما يصاحب ذلك من تكاليف باىضو.  -
      توقيع عقوبات التأخير عمى المؤسسة. -
ان الجودة اليوم أصبحت  (223, 2010يشير )العبيدي, والعزاوي,  أهداف الجودةبصدد و 

يين في كل المديرين والمختصين من ميندسين واقتصاديين وادار  الىتماماتالقاسم المشترك 
. وال يمكن ألي منظمة صناعية ان تدخل سوق المنافسة الدولية في الوقت الحاضر العالم أنحاء

ة لممنظمات االنتاجية بشكل من الجودة كونيا الوسيمة الرئيس اال ولدييا مستوى مقبول عالميا"
 (22, 2012ودة تيدف الى: )رضوان, الجخاص والخدمية بشكل عام. و 

 ات خالية من العيوب واالخطاء وبأقل كمفة.منتج 
  وورغبات منتجات ترقى لمستوى توقعات الزبون. 
 ."تحقق رضا الزبون التام حاضرا" ومستقبال 
 .تعتمد عمى التحسين والتطوير المستمر 
 هومعايير  تمتزم بمتطمبات االداء. 
 صحيح. نحوعمى وم بأداء العمل الصحيح تق 
 أىداف الجودة باالتي: (Otvos,2015,22د )وحد

 .والء الزبائن ورضاىم .1
 .وقت المحدد لمزبون التسميم في ال .2
تمام الوقت بين بدء عممية اإلنتاج) lead timeتقميل   .3  .(ياوا 
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 نمو المبيعات. .4
 .تقميل التكاليف .5
 .مقاييس الجودة .6
 .السالمة .7
 الربحية. .8

عمى أىداف تخدم ضبط  "بناء الى خمس فئاتأىداف الجودة  بينما صنف السمطي
 الجودة)وتتعمق بالمعايير التي ترغب المؤسسة في المحافظة عمييا (, وأىداف لتحسين الجودة

وىي  الزبائن(  إلرضاء)تنحصر في الحد االدنى من االخطاء وتطوير منتجات وخدمات 
 (9, 2007كاالتي: )نور الدين, 

 تضمن االسواق والبيئة والمجتمع.تأىداف االداء الخارجي لممؤسسة و  -
 أىداف االداء لمخدمة أو المنتج وتناول حاجات الزبون والمنافسة. -
 تناول مقدرة العمميات وفاعميتيا وقابميتيا لمضبط.تأىداف العمميات و  -
 أىداف االداء الداخمي وتتناول مقدرة المؤسسة وفاعميتيا ومدى استجابتيا لمتغييرات. -
 لمعاممين وتتناول الميارات والقدرات والتحفيز وتطوير العاممين.أىداف االداء  -
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 المحور الثاني
 عناصر الجودة
( ان Schroeder, 2007, 138فقد ذكر )تعددت التسميات من قبل المختصين ألبعاد الجودة 

 المنتج سواء أكان سمعة أو خدمة فان أبعاد الجودة التالية ينبغي أن تحدد: 
 جودة التصميم((Quality of design  ,باعتماد عمى جودة بحوث السوق, جودة الفكرة

 وجودة المواصفات.
 جودة المطابقة(Quality of conformance):  ى عتمادا" عمى توفير التقانة, القو ا 

 العاممة, واالدارة.
 القابميات abilities):)  ,االسناد الموجستي وتحققيا المعولية, امكانية الصيانة والتصميح

 "السوقي".
 الخدمات الميدانيةField services) :)  أي الضمان من خالل التأىب لمعمل لحظة

 الحاجة, توفير الميارة في القائم بيا واالستقامة وحسن المعاممة. 
 (Nicholas, 1998, 112أبعاد جودة المنتج باالتي: ) David Garvin وحدد الباحث 

وتشمل خصائص التجييز مثل السرعة, الراحة, وسيولة  Performanceاالداء .1
االستخدام. أن أغمب المنتجات تمتمك ميزات أداء متعددة وتحدد االولوية ليم بناء" عمى 

 تفضيالت الزبون. 
التي تمكن الزبون من  تخصيص المنتج  كاإلضافات  Featuresالخصائص االضافية  .2

 إلى حد ما
 احتمالية اداء المنتج كما ىو متوقع بالفترة الزمنية المحددة.أي  Reliabilityالمعولية  .3
المنتج أو التوافق مع المعايير المحددة وىي درجة الرضا عن Conformanceالمطابقة  .4

 .مسبقا
 وىي الفترة الزمنية, او طول االستخدام قبل تمف المنتج. Durability المتانة  .5
الحصول أو إجراء اإلصالحات لممنتج سرعة وراحة  Serviceabilityقابمية الخدمة  .6

 والكفاءة والمطف  مع الزبائن.
وتشمل المظير, الشعور, التذوق , والرائحة لممنتج مبنية عمى  Aestheticsالجمالية  .7

 الذوق الخاص الشخصي أو الذوق العام.
االراء الشخصية عن المنتج مبنية عمى صور او  Perceived valueالقيمة المدركة  .8

 تجين.تصرف المن
أربعة أبعاد لمجودة وعدىا ضرورية ألية منظمة  Vonderembse & Whiteفي حين حدد 

 (2007,247)صالح, :تيدف الى تحسين جودة منتجاتيا وىي كاالتي
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 القابمية التصنيعية وتمثل بسيولة تصنيع المنتج .1
 قابمية التحمل أي قابمية المنتج عمى تحمل ظروف االستخدام البيئية .2
 أو االعتمادية وتمثل بالوقت المنصرم الذي يمكن استخدام المنتج قبل عطموالموثوقية  .3
 قابمية الصيانة أي قابمية المنتج لمعودة الى العمل بعد اصالحو .4

 (2013,3ويرى باديرو أنو يمكن النظر الى الجودة من خالل ثالث أبعاد وىي: )بودرسة,
 جودة التصميم -
 جودة االنتاج -
 جودة االداء -

 (Rahman,2011,25):أبعاد ديده من خالل ثالثةالالمي أن مفيوم الجودة يتم تحوأوضح 
 جودة التصميم  .1
 جودة المطابقة  .2
 جودة الخدمة .3

بناء" عمى ما تقدم من أراء ووجيات نظر الكتاب  والباحثين وألغراض البحث الحالي تم تحديد 
ة األداء, والقابميات( وفيما عناصر جودة المنتج باالتي: )جودة التصميم, جودة المطابقة, جود

 يمي توضيح لكل عنصر: 
 دة التصميم جو  .1

الخصائص الممموسة وغير الممموسة في تشمل  ة التصميمجود أن (78, 2016أوضح )باديس, 
مرحمة التصميم نقطة البداية لمستوى الجودة المنجزة بالنياية. ويضم  دتعو  تصميم المنتج.

التصميم قرارات عن خصائص محددة لمسمعة أو الخدمة مثل الحجم, الشكل. وتعرف جودة 
بعاد الخصائص في السمعة أو الخدمة. مثال" تتوفر أنواع إصميم بأنيا نية المصممين لضم أو الت

تختمف في الحجم, المظير, االستيعاب, اقتصادية الوقود, مختمفة من السيارات في السوق 
الراحة, والمواد المستعممة. وىذه االختالفات تعكس الخيارات المنفذة من قبل المصممين التي 

ب أن تأخذ بالحسبان رغبات الزبون, قابميات السمعة أو تحدد جودة التصميم. قرارات التصميم يج
, التكاليف, واالعتبارات ل االنتاج وبعد التسميم"الخدمة, السالمة والمسؤولية "خال

وتشير الى القيمة المالزمة لممنتج في السوق, وانيا قرار . (Stevenson, 2005,459)االخرى 
 ضغر  . كما أنيا تشير الى(Davis,Aquilano,Chase,2003 , 228لممؤسسة ) استراتيجي

 (2013,32,كاممية)منتج أوالخدمةعدم تضمينيا في الالمصمم في تضمين بعض الخصائص أو 
وأنيا تركز مقابمة أو تجاوز متطمبات الزبون,جودة التصميم الى قدرة المنتج كتصميم الى  تشيرو 

 (Nicholas,1998 ,113)يمي:أيضاماوتأخذ في االعتبار عمى متطمبات الزبائن, بالدرجة االساس
 .الطمب عمى المنتج -
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 .قابمية إنتاج المنتج -
 .وقطع الغيارتوافر المواد  -
جراءات المنافسين.ج, مثل تكاليف اإلنتاأخرى مسائل  -  الربحية, وا 
نو يتم تحديد جودة التصميم قبل انتاج المنتج وعادة ما تكون أ (Schroeder,2007,138)ويبين

مسؤولية فريق تصميم المنتج متعدد الوظائف حيث يضم أعضاء من التسويق, اليندسة, 
 :ما يميويبين أيضا" أنو يتم تحديد جودة التصميم من خالل  العمميات, ووظائف اخرى.

 ( أبحاث السوقMarket research). 
 ( فكرة التصميمDesign concept). 
 الخصائص (Specification) . 
 ,لمحيطة بالمنتج( أن جودة التصميم ىي محصمة دراسة البيئة ا2015,123)عطية,وأوضح

 في المنتج.وجودة المواصفات والخصائص المطموبة جودة المفيوم, 
 جودة المطابقة  .2

يتوافق المنتج مع الى انتاج منتج يقابل )يمبي( المواصفات, وعندما جودة المطابقة  شيرت
عالي الجودة بغض النظر عن نوعية مواصفات التصميم  ا"منتج دالمواصفات يع

(Schroeder,2007, 138). الى مطابقة جودة التصميم مع ظروف  أيضا" كما أنيا تشير
( Stevenson, 2005,459يرى )و  (.33, 2015وعمميات االنتاج في المنظمة )تريبوشطة, 

انيا تشير الى درجة مطابقة السمع والخدمات الى المواصفات الموضوعة في التصميم, وتتأثر 
 جودة المطابقة بعدة عوامل مثل: 

 قدرة المعدات المستخدمة. 
  ,تدريب, وتحفيز العمالميارة. 
 سماحات التصميم المسموح بيا في االنتاج. 
 لتقييم المطابقة رقابةعممية ال. 
 اتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة. 

الذي ( أن جودة المطابقة تعني درجة مطابقة الخدمة النيائية لمتصميم 2015,124يبين )عطية,
 االتية :وضع ليا, وتعد جودة المطابقة محصمة لممحددات 

 (Quality of Technology) جودة التكنموجيا  .1
 (Quality of Employees) جودة القوى العاممة .2
 (Quality of Management) جودة االدارة .3
 (عمى ضرورة توافر العوامل االتية لتحقيق جودة المطابقة: Schroeder,1989,560)معوويتفق 
 تقنية مناسبة لصناعة المنتج 
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  لصناعة المنتجتوفر عمال مؤىمين 
 ادارات ذات قدرة عالية عمى توجيو العمل 

أن التطور في التكنموجيا يتطمب عمال ذو ميارات وخبرات متخصصة, وكمما كانت الميارة أعمى 
كانت جودة المطابقة جيدة, وان رئيس العمال سابقا" كان ىو المسؤول عن جودة المنتوج, أما 

ن المجموعات داخل المنظمة, وىذه المسؤولية الجديدة اليوم فأن الجودة ىي مسؤولية العديد م
حممت االدارة العميا اعباء" اضافية فيي المسؤولة عن تحديد اسباب االنحراف عن الجودة ولكافة 

 (2007,10عاصي, اقسام المنظمة )
نسبة فشل المنتج  جودة المطابقة من خالل نو يمكن قياسأ(258, 2010ين )مزريق,وغربي,يبو 

قبل تزايد أو نجاحو في مواجية المعايير المحددة ومنو تحدد الحاجة الى اعادة العمل أو التصميح 
عدد الوحدات المنتجة وحينيا يصعب تدارك ىذه االخطاء الناجمة عن عدم التطابق, مما يجعل 

االكتفاء بتكاليف منع  بإمكانياعمى المؤسسة تكمفة الفشل وتكمفة التقييم في الوقت الذي كان 
 أن التركيز في جودة المطابقة عمى ما يأتي: (Nicholas,1998,113وأوضح ) وقوع الخمل.

 ( كشف المعيبDefect Detection وتشير الى التفتيش, االختبار, وتحميل المنتجات )
اجراءات العينة االحصائية لتحديد العيوب وضمان ذىاب المنتجات الجيدة الى  باستعمال

 الزبون وليس تحسين جودة المنتج.
 منع المعيب(Defect Prevention)باستعمال  وىي متابعة ورقابة تباين العممية

وفي ب االنحراف تمك يمكن منع العيوب.وبالتعرف عمى اسبااالجراءات االحصائية.
وىي  (Error Proofing)جية يتم تركيب مايسمى منع الخطأاالنتا بعض العمميات

ير المقصود من قبل االجراءات التي تمنع عمميا" حدوث العيوب الناجمة بسبب الخطأ غ
 العنصر البشري 

 القابميات أو سهولة االستخدام  .3
جات ليا ان سيولة االستخدام وتوافر العمميات واالرشادات لممستيمك عن كيفية استخدام المنت

داء بطريقة سميمة وامنة وفقا" لما مصمم )كاممية, ى في زيادة قدرة المنتجات عمى األأىمية قصو 
ة التي تتميز بيا كل من السمعة العامة أو الرئيسيشير ىذا البعد الى الصفات كما  .(33, 2013

جودة ( أن تحديد Stevenson, 2005, 389. ويبين )(38, 2015)تريبوشطة,  أو الخدمة
المنتجات والخدمات ال تنتيي ببيع أو تسميم السمعة أو تقديم الخدمة. لذلك فأن سيولة االستعمال 

 لألغراضتضمن ان المنتج سوف يستعمل  وتعميمات المستخدم ميمة لزيادة الفرص, ولكن ال
وبيذه الطريقة سيستمر العمل بشكل صحيح عند مواجية المسؤولية القانونية عند المقصودة 

حتجاج الشركات بأن االصابات واألضرار حدثت بسبب سوء استعمال المنتج من قبل ا
 ( أن أبعاد القابميات ىي :Schroeder,2007, 139وأوضح )المستخدم. 
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 ( الجاهزيةAvailability)  تعني استمرارية المنتج بأداء الخدمة لمزبون وان المنتج جاىز و
ان كان في حالة تشغيمية وال تتوقف ألجل التصميح أو الصيانة, وعبر عنيا بالمعادلة 

 االتية : 
Availability = uptime/(uptime + down time) 

( الجاىزية بأنيا النسبة بين وقت الجاىزية الفعمي 2007,61ويعرف)الداؤودي والسمان, 
 الى وقت الجاىزية المخططة وعبر عنيا بالمعادلة االتية: 
 الجاىزية = وقت التشغيل الفعمي / وقت التشغيل المخطط.

 حيث أن:
 جميع أوقات التوقف االخرى. –قت التشغيل المخطط وقت التشغيل الفعمي = و 

 وقت التوقف المخطط. –وقت العمل لي ووقت التشغيل المخطط = اجما
وقت التوقف المخطط : يضم جميع اوقات عدم العمل المخطط )وجبات الطعام, فترات 

 االستراحة, االجتماعات, الصيانة الوقائية المجدولة(
ع االوقات التي يتوقف فييا العمل)التييئة والتعديل, ىي جميأوقات التوقف األخرى: 

لمعدات عاطمين خالل ىذه التوقفات( العاممين واويكون العطالت, 
(Nicholas,1998,218) 

 ( المعوليةReliability)  وتشير الى طول الفترة الزمنية التي يمكن ان تستعمل المنتج قبل
فشمو. أي احتمالية ان المنتج سيعمل لفترة زمنية محددة دون فشل. وترتبط معولية المنتج 

 ." mean time between failures MTBFالت "بمقياس متوسط الوقت بين الفش
 ( قابمية الصيانةMaintainability)  وتشير الى اعادة المنتج أو الخدمة الى العمل بعد

, فأن الدرجة العالية من قابمية ا"مزعج ا"الفشل, وبما ان الزبائن يعتبرون الصيانة أمر 
 caterpillarامكانية اعادة المنتج الى العمل بسرعة. مثال" شركة  الصيانة مرغوبة الجل

لدييا دعم ممتاز لقابمية الصيانة من خالل تجييز االجزاء االحتياطية بأي مكان بالعالم 
 mean ساعة. وتقاس قابمية الصيانة بمقياس متوسط الوقت لمتصميح    "  48خالل 

time to Repair MTTR  معادلة الجاىزية كاالتي: صبحت ذا االساس اى" وعمى 
Availability =MTBF / (MTBF +MTTR) 

 نة عالية فسيكون لو جاىزية عالية.وقابمية صيا فاذا كان لممنتج معولية        
 

 الخدمة الميدانية  .4
تشير الى مستوى الجودة والسرعة في التعامل مع شكاوى الزبون وتذمرىم بعد الحصول عمى 

ترتبط بمدى سرعة ودقة تقديم . أي أنيا (38, 2015من قبميم)تريبوشطة, السمعة أو الخدمة 
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خدمات مابعد البيع من استبدال وتصميح وتركيب وفق كيفية تسمح لممؤسسة بالحفاظ عمى 
صالح أ. كما (258, 2010غربي, و مزريق,سمعتيا لدى زبائنيا وشركائيا ) و تمثل الضمان وا 
وتدعى أيضا خدمة الزبائن, خدمات البيع, او الخدمات. وتعتبر  , استبدال المنتج بعد أن تم بيعو

الخدمة الميدانية غير ممموسة  وذلك ألنيا ترتبط بمتغيرات مثل السرعة والكفاءة والنزاىة, ويتوقع 
الزبون أن أي مشكمة  سيتم تصحيحيا بسرعة, بطريقة مرضية ومع درجة عالية من الصدق 

 .(Schroeder,2007, 139) والمطف
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 المحور الثالث
 العوامل المؤثرة في جودة المنتج

غير ممموس يقدم فوائد ومنافع مباشرة لمزبون  جرمان الخدمة بأنيا منتدالديوه جي,او يعرف 
الية فيو عمى أشخاص أو أشياء معينة ومحددة, طاقة بشرية أو استخدام جيد أو كنتيجة لتطبيق أو 
 (2007,58الدين,ن أىم مميزات الخدمة مايمي: )نور واحيازتيا أواستيالكيا ماديا" والخدمة اليمكن

 أي اليمكن تذوقيا أو رؤيتيا أو شميا أو سماعيا أو االحساس بيا. الالممموسية: (1
: أي درجة االرتباط بين الخدمة ومقدميا أي أنو يصعب التالزمية )عدم االنفصال( (2

يتولى تقديميا, ألن وقت انتاج الخدمة ىو وقت الفصل بين الخدمة والشخص الذي 
 استيالكيا, الن الزبون يكون ىنا في اتصال مباشر مع مقدم الخدمة.

 : أي صعوبة وضع معايير موحدة في حال انتاج خدمة.عدم التجانس (3
 الخدمة ذات طبيعة غير قابمة لمتخزين وذلك لعدم ممموسيتيا. د: تععدم القابمية لمتخزين (4
: صفة عدم انتقال الممكية تميز السمعة عن الخدمة, وذلك الن الممكيةعدم انتقال  (5

عمى عكس السمعة التي يكون الزبون يمكنو استعمال الخدمة لمدة معينة دون امتالكيا 
 فييا لممستيمك حق امتالكيا والتصرف فييا. 

تسويق او المنتج ىو لفظة عامة تشمل كل مايتم تصنيعو أو اعداده بغرض بيعو او الأما     
التصدير كما يشمل المنتجات الصناعية, الزراعية, والخدمية. ومن أىم العوامل المؤثرة عمى 

 (.72, 2016المنتج )باديس, 
فالتقنيات العالمية المتطورة تستطيع انتاج منتجات جيدة, وبزمن أقل, تقنيات االنتاج:  .1

 .وتكاليف وجيد أقل, ومواصفات أفضل
العنصر البشري الذي يعمل عمى مختمف المستويات, فكمما  وتتمثل فياليد العاممة:  .2

", تمتعت المنتجات بمواصفات عالية نتيجة الدقة وكفؤادبرا" مكان ىذا العنصر ماىرا" و 
 في العمل.

وىي المستمزمات المادية لإلنتاج, فكمما كانت تتمتع المواد األولية الداخمة في اإلنتاج:  .3
 جودة, واكثر مطابقة لممواصفات المطموبة. بمواصفات أفضل أصبح المنتج أكثر

حيث أن شكل التنظيم المتبع ونوعية الترتيب الداخمي المعمول  التنظيم االداري والفني: .4
بو في المؤسسة يحتالن دورا" كبيرا" في عممية تسمسل القرارات واالوامر ونقل المعمومات 

 وسير العمميات.
سعار, مستويات الدخل, االجراءات الحكومية وتشمل المنافسة, االالعوامل الخارجية:    .5

 وكل ىذه العوامل ليا دور بارز في خروج المنتج بمزايا معينة والتشريعات. 
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 الجانب الميدانيالفصل الرابع/
 واختبار فرضياتها متغيرات البحث وتشخيصهاوصف 

التعرف عمى ماىية االبعاد واختبار فرضياتيا بيدف وتشخيصيا  متغيرات البحثوصف         
ة والمتغيرات الفرعية المعتمدة في مخطط الدراسة, وفرضياتيا, وطبيعة عالقة االرتباط الرئيس

عناصر جودة المنتج, فقد خصص ىذا الفصل لوصف و ىندسة القيمة  منيجيةوالتأثير بين 
متغيرات الدراسة وتشخيصيا والتحقق من مدى سريان مخططيا االفتراضي واختبار فرضياتيا. 

 تقدم سيتضمن ىذا الفصل المحورين اآلتيين:واعتمادا" عمى ما 
 .وصف متغيرات البحث وتشخيصيا/  المحور االول
 .اختبار فرضيات البحث/  المحور الثاني
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 المحور االول  
 متغيرات البحث وتشخيصهاوصف 

ىندسة القيمة بعدا"  المتمثمة بمنيجية بحثمتغيرات اليتناول ىذا المحور وصف وتشخيص       
 جرى استخدام التحميالت االحصائيةوتحقيقا" لذلك  المنتج بعدا"معتمدا", ناصر جودةمستقال" وع

 باستخدامالوصفية كالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 الدراسة تجاه متغير دون أخر, وعدم اتفاق أفراد عينةألمتعرف عمى درجة اتفاق (SPSS)برنامج

وصف وفيما يمي  درجات عمى مقياس ليكرت الخماسي, (5-1)فقد منحت بدائل االستجابة
 : جودة المنتج في الميدان المبحوث ة وعناصرىندسة القيم وتشخيص لمنيجية

  وتشخيصها هندسة القيمةمنهجية  أوال" : وصف خطوات عمل
 واالوساط الحسابية النسب المئويةالتوزيعات التكرارية و (الى 8)معطيات الجدول تشير      

 تشير ,اذ القيمة ىندسة بمنيجية (الخاصةX1-X21)المعيارية لإلجابة تجاه الفقرات واالنحرافات
 غير (45.02%)متفقون عمى ىذه الفقرات مقابل بحث(من عينة ال33.74%النسب الى ان )

محايدون في االجابة عن الفقرات وجاء  بحثعينة ال(من 21.24%)متفقين عمى ىذه الفقرات وأن
ام كل ومن خالل متابعة مدى اسي(,1.21354)( وانحراف معياري 2.8111ذلك بوسط حسابي )
يران الى ان المتين تشX3)و)X1))حول الفقرتين االتفاقبرز القيمة  ىندسة فقرة في دعم منيجية

والقيمة  المقترحة من حيث الكمفة في المشاريع الخدمية المنفذةاو المشاكل تحدد طبيعة المديرية
ممكنو منو  اقصى منفعة المشروع المقدم وتحقيق لى تحسين قيمةا فضال عن سعي المديرية

وانحراف %( 3.3684) %(3.2807عمى التوالي وبوسط حسابي )%(49.1%()50.9)وبنسبة
  (X2الفقرة)ب نسبة االتفاق الخاصة وكانت. عمى التوالي(1.26253) (1.03085)معياري 

تشير الى ان ادارة المديرية تركز عمى المشاكل في المشاريع المقترحة او التي و  %(26.3)
راف وانح ( 2.4737) "المنفذة "ذات القيمة االقل والكمفة االكثر وذلك من خالل وسط حسابي

( الخاصة بمرحمة جمع البيانات والمعمومات X5-X4بينما تشير الفقرات ) (.1.25506معياري )
ان ادارة ب والمتمثل بحث%(من عينة ال52.6)بنسبة  (X4اتفاق لمفقرة ) اعمىحيث تبين ان 

المواصفات, المخططات, المديرية تجمع كافة المعمومات الضرورية عن مجال التحسين مثل 
. (1.27807وانحراف معياري ) (3.2105وتقارير االداء وذلك من خالل وسط حسابي ) الكمفة

فريق متخصص لتشكيل المديرية ب %( والمتمثمةX5( )43.8مفقرة )بينما كانت نسبة االتفاق ل
وسط حسابي  ورية عن المشروع قيد الدراسة او المعالجة وذلك من خالللجمع المعمومات الضر 

الخاصة بمرحمة  (X6-X7في حين تشير الفقرات ) (.1.32240( وانحراف معياري )2.9649)
عمى ان  بحث( من عينة ال%42.1بنسبة ) (X6التحميل الوظيفي الى ان اعمى اتفاق لمفقرة )

المنفعة القصوى ومن خالل ادارة المديرية تحدد الوظائف  المطموبة من المشروع المقترح لضمان 
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مفقرة ل في حين ظيرت نسبة االتفاق (1.16281وانحراف معياري ) (3.0702وسط حسابي )
(X7) (%29.8)  مع  قارن المنفعة المخططة من المشروعتشير الى ان ادارة المديرية تالتي و

وتشير  (.1.18681وانحراف معياري ) (2.8070وسط حسابي ) خالل المخططة وذلك من
%( 29.8%( )31.6كانت ) االتفاق الى ان نسبةبمرحمة االبداع  (الخاصةX9-X8الفقرات )

ان ادارة المديرية تشجع االفراد عمى تقديم االفكار الجديدة حول المتين تشيران الى و  .عمى التوالي
المشروع المقدم فضال عن ان ادارة المديرية تجمع اكبر قدر ممكن من تحسين وظيفة وقيمة 

وسط المشروع وكان ال قيمةية في تحسين االفكار البديمة بيدف اختيار االكثر فاعم
عمى التوالي.  (1.27831) (1.44120) معياري النحراف الوا (2.6140) (2.6842)حسابيال

 (X10أن االتفاق حول الفقرة )الى الخاصة بمرحمة التقييم  (X11-X10في حين تشير الفقرات )
ادارة المديرية تفرز االفكار المستحدثة بيدف اختيار البديل الذي ان ( وتشير الى 31.6%بمغ )

(, وبنسبة 1.27168( وانحراف معياري )2.7544بمغ )يحقق وفورات اكبر وبوسط حسابي 
تخضع جميع االفكار  وتشير الى ان المديرية (X11حول الفقرة )االتفاق  كان %(21.0)

كرة, كمفة اقل من المستحدثة الى التدقيق والتحميل المعمق وفق معايير مثل :امكانية تطبيق الف
وانحراف معياري  (2.5439وبوسط حسابي ) التصميم العالي, تمبي حاجات الزبون عمى التوالي

 ةنسبالخاصة بمرحمة االستقصاء الى ان  (X12-X14.بينما تشير الفقرات )(1.19628)
( وانحراف معياري 2.7193%( وبوسط حسابي )29.9بمغت ) ( X13) الفقرة االتفاق حول 

الى متخذ القرار. ضل االفكار ألجل التقديم ير الى ان ادارة المديرية تحدد اف( وتش1.16119)
الى ان ادارة المديرية ان تشير  ( و22.8%)اتفاق بمغت  ( بنسبةX14)و (X12) تساوت الفقرتانو 

تتحقق من االفكار المستحدثة المقدمة بشكل معمق ألجل الوصول الى الحل المناسب وكذلك 
إلثبات امكانية تطبيق الفكرة عمميا" وبوسط فضال" عن ان ادارة المديرية تختبر الفكرة المختارة 

وبمغت نسبة .(1.25457) (1.09967( وانحراف معياري )2.4561( )2.5965حسابي )
انحراف معياري و  (2.8772( وبوسط حسابي )%38.6) (X15) االتفاق حول الفقرة

( وتشير الى ان المديرية تحصل عمى االلتزام والدعم من االدارة العميا الجل تنفيذ 1.28272)
الى أن والتي تشير  ضعيفة االتفاق حوليا كانت نسبة( X16)اما بالنسبة لمفقرة البديل االفضل, 

 المصادقة والتنفيذ ألجلادارة المديرية تقدم البديل االفضل "الفكرة" المختارة الى متخذ القرار 
تشير  بينما .(1.01893) ( وانحراف معياري 2.4561وبوسط حسابي ) (%15.8) وبنسبة

لمفقرة  اتفاق ( الخاصة بمرحمة التنفيذ من مراحل ىندسة القيمة الى ان اعمىX17-X19الفقرات )
(X18( بنسبة )من عينة ال%52.7 )عمى ان ادارة المديرية تحصل عمى المصادقة  بحث

( واالنحراف 3.2982بدء تنفيذ المشروع المقترح, اذ بمغ الوسط الحسابي ) ألجلالنيائية 
( المتين تشيران X19( و)X17االتفاق حول الفقرتين ) (, فيما كانت نسبة1.14899المعياري )



05 
 

الى ان ادارة المديرية تصل الى حل محدد ومقبول الى الكل كنتيجة لممراحل السابقة فضال" عن 
( 24.6%حصل عمى كافة التسييالت الالزمة لبدء التنفيذ وبنسبة )ادارة المديرية تأن 

( 1.13002( وانحراف معياري )2.5263( )2.6140( عمى التوالي وبوسط حسابي )%22.8)
الخاصة  في حين تشير المرحمة االخيرة من مراحل ىندسة القيمة( عمى التوالي. 1.21163)

( X20الخاصة بالفقرتين )( 33.3%( و)35.1%)بمغت االتفاق نسبة الى أن  بمرحمة المتابعة
( المتين تشيران الى ان ادارة المديرية تجري المقارنة بين النتائج المتحققة والمخططة X21و)

لكشف االنحرافات في االداء فضال" عن ان ادارة المديرية تعالج االنحرافات في المنيج لالستفادة 
( وانحراف معياري 2.8421( )2.8772بي )منيا في المشروع القادم وجاء ذلك بوسط حسا

 .عمى التوالي( 1.23620( )1.25457)
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 (8الجدول )
 صر هندسة القيمةسابية واالنحرافات المعيارية لعنالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالوساط الح

غير
لمت

ا
شر 

مؤ
ال

 

  التوزيعات التكرارية والنسب المئوية
الوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري 

 تماماال أتفق  ال أتفق محايد أتفق تماما" أتفق
 % ت % ت % ت % ت % ت

يمة
 الق

سة
ىند

صر 
عنا

 

X1 4 7.0 25 43.9 14 24.6 11 19.3 3 5.3 3.2807 1.03085 
X2 4 7.0 11 19.3 7 12.3 21 36.8 14 24.6 2.4737 1.25506 
X3 13 22.8 15 26.3 14 24.6 10 17.5 5 8.8 3.3684 1.26253 
X4 8 14.0 22 38.6 8 14.0 12 21.1 7 12.3 3.2105 1.27807 
X5 8 14.0 17 29.8 4 7.0 21 36.8 7 12.3 2.9649 1.32240 
X6 5 8.8 19 33.3 14 24.6 13 22.8 6 10.5 3.0702 1.16281 
X7 6 10.5 11 19.3 12 21.1 22 38.6 6 10.5 2.8070 1.18681 
X8 7 12.3 13 22.8 10 17.5 9 15.8 18 31.6 2.6842 1.44120 
X9 4 7.0 12 21.1 14 24.6 12 21.1 15 26.3 2.6140 1.27831 

X10 6 10.5 12 21.1 11 19.3 18 31.6 10 7.5 2.7544 1.27168 
X11 4 7.0 8 14.0 16 28.1 16 28.1 13 22.8 2.5439 1.19628 
X12 2 3.5 11 19.3 16 28.1 18 31.6 10 17.5 2.5965 1.09967 
X13 3 5.3 14 24.6 13 22.8 18 31.6 9 15.8 2.7193 1.16119 
X14 4 7.0 9 15.8 12 21.1 16 28.1 16 28.1 2.4561 1.25457 
X15 6 10.5 16 28.1 9 15.8 17 29.8 9 15.8 2.8772 1.28272 
X16 1 1.8 8 14.0 18 31.6 19 33.3 11 19.3 2.4561 1.01893 
X17 3 5.3 11 19.3 13 22.8 21 36.8 9 15.8 2.6140 1.13002 
X18 7 12.3 23 40.4 11 19.3 12 21.1 4 7.0 3.2982 1.14899 
X19 4 7.0 9 15.8 13 22.8 18 31.6 13 22.8 2.5263 1.21163 
X20 6 10.5 14 24.6 13 22.8 15 26.3 9 15.8 2.8772 1.25457 
X21 6 10.5 13 22.8 12 21.1 18 31.6 8 14.0 2.8421 1.23620 

   16.87 28.15  24.48 9.26 الكمي
33.74 21.23 45.02 2.8111 1.21354 

                                            N=57   (Spssالجدول من اعداد الباحثة في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية )   
 عناصر جودة المنتجثانيا" : 

 جودة التصميم  .1
الى التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالوساط الحسابية  (9تشير معطيات الجدول )

الخاصة بعنصر بجودة التصميم ,اذ  (X22-X27تجاه الفقرات ) لإلجابةواالنحرافات المعيارية 
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%( 45.33متفقون عمى ىذه الفقرات مقابل ) بحثمن عينة ال %(28.36تشير النسب الى ان )
محايدون في االجابة عن فقرات  بحث%( من عينة ال26.31غير متفقين عمى ىذه الفقرات وان )

ومن خالل متابعة  (1.1759)وانحراف معياري  (2.7427وجاء ذلك بوسط حسابي )ىذا البعد 
(عمى ان جودة مواصفات X26)مدى اسيام كل فقرة في دعم بعد جودة التصميم تبين من الفقرة 

 باتفاقالخدمة الموضوعة تستند الى رؤية واضحة وخبرة من قبل الميندسين المختصين وذلك 
 وانحراف معياري (3.1053وبوسط حسابي قدره )من عينة الدراسة  %(40.3) نسبتو بمغ
(الى ان الميندسين المختصين يركزون عمى وضع X27في حين تشير الفقرة ) (1.30499)

%( 52.7) توبنسب بمغوذلك باتفاق  مواصفات ممكنة التحقيق اي وفق امكانيات المديرية,
اتفاق  وشكمت ىذه الفقرة اعمى نسبة.1.25282)وانحراف معياري ) (3.4211وبوسط حسابي )

شيران الى  ان ت التين (X23) (X22مفقرتين )ل قرات بينما كانت نسبة االتفاق ضعيفةبين الف
وان ادارة المديرية  يمورغبات بحوث واسعو لمعرفة حاجات الزبائن بإجراءادارة المديرية تقوم 

 دائميوحول الخدمة بصورة  يمومقترحات الزبائن وث سوقية متنوعة لمحصول عمى اراءتستخدم بح
وانحراف  (2.1930()2.2982)%(عمى التوالي وبوسط حسابي15.8%()12.3وذلك بنسبة )

( والمتين X24()X25حول الفقرتين ) وبمغت نسب االتفاق ,(1.14078) (1.05161معياري )
تشيران الى ان ادارة المديرية تجمع افكار من مصادر متنوعة لموصول الى فكرة السمعة او 

فكرة  اختيار افضل ألجلالخدمة الجديدة فضال عن ان ادارة المديرية تقوم بفرز ودراسة كل فكرة 
 (1.11747()1.18813)عمى التوالي وبوسط حسابي (26.3%) %(22.8من جميع الجوانب)

 عمى التوالي.( 1.11747) (1.18813)وانحراف معياري 
 (9الجدول )

 )جودة التصميم( لعنصرالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
   

   
ميم

تص
ة ال

جود
   

   
   

   
غير

لمت
ا

 

شر
مؤ

ال
 

  التوزيعات التكرارية والنسب المئوية
الوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري 

 اتفق
 تماما

 ال اتفق ال اتفق محايد اتفق
 تماما

 % ت % ت % ت % ت % ت
X22 1 1.8 6 10.5 18 31.6 16 28.1 16 28.1 2.2982 1.05161 
X23 2 3.5 7 12.3 10 17.5 19 33.3 19 33.3 2.1930 1.14078 
X24 6 10.5 7 12.3 19 33.3 16 28.1 9 15.8 2.7368 1.18813 
X25 2 3.5 13 22.8 18 31.6 14 24.6 10 17.5 2.7018 1.11747 
X26 10 17.5 13 22.8 15 26.3 11 19.3 8 14.0 3.1053 1.30499 
X27 14 24.6 16 28.1 10 17.5 14 24.6 3 5.3 3.4211 1.25282 

   19 26.33  18.13 10.23 الكمي
28.36 26.3 45.33 2.7427 1.1759 

                                                     N=57 (Spssالجدول من اعداد الباحثة في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية )   
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 جودة المطابقة .2
 واالوساط الحسابية النسب المئويةو  الى التوزيعات التكرارية(10)الجدولمعطيات  تشير

اذ  والخاصة ببعد جودة المطابقة (X33-X28)تجاه الفقرات لإلجاباتواالنحرافات المعيارية 
 متفقون عمى ىذه الفقرات مقابل بحث%( من عينة ال31.01)تشير النسب الى ان

محايدون  بحثال من عينة %(24.28حين ان ) غير متفقين عمى ىذه الفقرات في%(44.74)
وانحراف معياري  (2.7602وجاء ذلك بوسط حسابي ) عمى فقرات ىذا البعد في االجابة

بعد جودة المطابقة ومن خالل متابعة مدى اسيام كل فقرة من الفقرات في دعم  (1.2075)
شيران الى ان التقانة الموجودة والمتين ت (X28()X29االتفاق حول الفقرتين ) حيث كانت نسب

وعموم تسييالت االنتاج" قادرة عمى تحقيق المواصفات الموضوعة  مكائن ومعدات"في المديرية 
فجوة كبيرة بين تباين العممية وسماحات المواصفات الموضوعة وذلك  ال توجدفضال" عن انو 

وانحراف معياري ( 2.7368)(2.3509)وبوسط حسابي(عمى التوالي 26.4%)(19.3%بنسبة )
( والتي تشير الى X30حول الفقرة ) تفاقاأعمى . وبرز عمى التوالي(1.04414( )1.26054)

( وبوسط حسابي %49.1ان العاممين في المديرية ذوي خبرة وميارة عالية وذلك بنسبة )
( X31مفقرة )( ل28.1%)بمغت  اتفاق أقل وبنسبة. (1.26463( وانحراف معياري )3.3684)

لمواكبة التعديالت في التصاميم  دائميون يخضعون لمتدريب بصورة يتشير الى ان العامموالتي 
ق االتفا في حين بمغت نسبة(.1.20645)( وانحراف معياري 2.6140والمكائن وبوسط حسابي )

( 1.28394( وانحراف معياري )2.6842بوسط حسابي )و  (%35.1) (X33) حول الفقرة
باىتمام آلراء ومقترحات العاممين لتقميل تباين العممية وتحقيق أفضل وتشير الى سماع االدارة 

تي وال(X32)االتفاق حول الفقرة لموضوعة. وكانت نسبةمطابقة بين المواصفات الفعمية وا
اصفات امام تحقيق المطابقة بين المو  وتذليميا الصعاب الدارة في المديرية وتسييلالى دعم اتشير 

  .(1.24554( وانحراف معياري )2.8070)وبوسط حسابي(%28.1)والموضوعة الفعمية
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 ( 10) جدولال
 (جودة المطابقة) لعنصر التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية

   
 

ر  
تغي

الم
 

شر
مؤ

ال
 

  التوزيعات التكرارية والنسب المئوية
الوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري 

 اتفق
 تماما 

 ال اتفق ال اتفق محايد اتفق
 تماما

بقة
مطا

ة ال
جود

 

 % ت % ت % ت % ت % ت 
X28 4 7.0 7 12.3 13 22.8 14 24.6 19 33.3 2.3509 1.26054 
X29 1 1.8 14 24.6 19 33.3 15 26.3 8 14.0 2.7368 1.04414 
X30 11 19.3 17 29.8 16 28.1 8 14.0 5 8.8 3.3684 1.20463 
X31 3 5.3 13 22.8 12 21.1 17 29.8 12 21.1 2.6140 1.20645 
X32 7 12.3 9 15.8 16 28.1 16 28.1 9 15.8 2.8070 1.24554 
X33 4 7.0 16 28.1 7 12.3 18 31.6 12 21.1 2.6842 1.28394 

   19.01 25.73  22.23 8.78 الكمي
31.01 24.283 44.74 2.7602 1.2075 

                                    N=57   (Spssالجدول من اعداد الباحثة في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية )   
 القابميات .3

ات التكرارية والنسب المئوية واالوساط الحسابية ( الى التوزيع11) تشير معطيات الجدول
( والخاصة بعنصر القابميات, اذ X34-X41تجاه الفقرات ) لإلجاباتواالنحرافات المعيارية 
 (42.98%) متفقون عمى ىذه الفقرات مقابل لبحث( من عينة ا29.62%تشير النسب الى ان )

( من عينة الدراسة محايدون في االجابة %27.42غير متفقين عمى ىذه الفقرات في حين أن )
(, ومن خالل 1.2225معياري )ف ( وانحرا2.7609)عمى الفقرات وجاء ذلك بوسط حسابي 

أن اعمى اتفاق لمفقرة متابعة مدى اسيام كل فقرة من الفقرات في دعم عنصر القابميات تبين 
(X40) ان خدمات المديرية تمتاز بطول العمر التشغيمي "االستيالكي" وجاء  الىتشير  لتيوا

. في حين (1.33841( وانحراف معياري )2.6842)%( وبوسط حسابي31.6ذلك بنسبة )
( والمتين تشيران الى ان ادارة المديرية X34( )X35حول الفقرتين )ضعيفة االتفاق  كانت نسب

تيتم بزيادة معولية المنتج "اي درجة االعتماد عمى المنتج" بصورة دائمة فضال" عن انيا تركز 
( وبوسط حسابي %36.9( )14.6%عمى معولية الخدمات وقت التصميم االولي وبنسبة )

في حين ( عمى التوالي. 1.18443( )1.25157( وانحراف معياري )2.9123( )2.5965)
( وانحراف 3.0526)( وجاء بوسط حسابي 35.1%بين افراد العينة وبنسبة ) بمغت نسبة االتفاق

التي تشير الى أن خدمات المديرية تمتاز  (X36الخاصين بالمتغير ) (1.15606معياري )
( من 29.8%) بينما بمغت نسبة االتفاق .بالبساطة وعدم التعقيد لغرض سيولة وسرعة التصميح
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عمى ان المديرية تيتم بتوفير المواد االحتياطية لخدماتيا بصورة دائمة الخاصة  أفراد العينة
(, وايضا" 1.25056راف معياري )( وانح2.8421( وجاء ذلك بوسط حسابي )X37بالمؤشر )
تكفل المديرية بعمميات نقل  ( والمتين تشيران الىX38( )X39االتفاق حول الفقرتين ) كانت نسب

المواد االحتياطية من والى الزبون فضال" عن تسييل وضمان المديرية لقطع الغيار والمواد 
( 2.5965( )2.5789وبوسط حسابي ) %(24.6( )24.6%الالزمة لمخدمة وجاء ذلك بنسبة )

بمغت نسبة اتفاق افراد العينة و ( عمى التوالي. 1.17807( )1.19444وانحراف معياري )
( X41) الفقرةب تمفة والخاصةيئية المخان منتجات المديرية تتحمل الظروف الب (عمى%29.8)

 .(1.22653( وانحراف معياري )2.8246وجاء ذلك بوسط حسابي )
  (11الجدول )

 )القابميات( لعنصرالحسابية واالنحرافات المعيارية التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالوساط 

   
ير 

متغ
ال

   
   

   
   

   
   

 
  

ات
ابمي

الق
 

شر
مؤ

ال
 

  التوزيعات التكرارية والنسب المئوية
الوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري 

 اتفق
 تماما 

 ال اتفق ال اتفق محايد اتفق
 تماما

 % ت % ت % ت % ت % ت 
X34 5 8.8 9 5.8 14 24.6 16 28.1 13 22.8 2.5965 1.25157 
X35 5 8.8 16 28.1 11 19.3 19 33.3 6 10.5 2.9123 1.18443 
X36 6 10.5 14 24.6 21 36.8 9 15.8 7 12.3 3.0526 1.15606 
X37 7 12.3 10 17.5 16 28.1 15 26.3 9 15.8 2.8421 1.25056 
X38 2 3.5 12 21.1 18 31.6 10 17.5 15 26.3 2.5789 1.19444 
X39 3 5.3 11 19.3 15 26.3 16 28.1 12 21.1 2.5965 1.17807 
X40 5 8.8 13 22.8 14 24.6 9 15.8 16 28.1 2.6842 1.33841 
X41 6 10.5 11 19.3 16 28.1 15 26.3 9 15.8 2.8246 1.22653 

   19.08 23.9  21.06 8.56 الكمي
29.62 27.4 42.98 2.7609 1.2225 

                                             N=57(  Spssالجدول من اعداد الباحثة في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية )
  الخدمات الميدانية .4

(الى التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالوساط الحسابية 12)تشير معطيات الجدول
الميدانية, ( والخاصة ببعد الخدمات X42-X47تجاه الفقرات ) لإلجاباتواالنحرافات المعيارية 

متفقين عمى ىذه الفقرات مقابل  بحثال من عينة (36.27%) اذ تشير النسب الى ان
محايدون  بحث( من عينة ال%20.46حين ان )في غير متفقين عمى ىذه الفقرات  (%43.28)

( وانحراف 2.8976)ت ىذا البعد وجاء ذلك بوسط حسابيفي االجابة عمى فقرا
ومن خالل متابعة مدى اسيام كل فقرة من الفقرات في دعم بعد الخدمات (,1.3274)معياري 
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تمتمك عاممين ذوي ( والتي تشير الى ان المديرية X44أعمى اتفاق حول الفقرة )الميدانية برز 
( 3.2105( وبوسط حسابي )%43.9خبرة جيدة وميارة عالية في العمل وجاء ذلك بنسبة )

الى تعامل العاممين  وتشير (X47)(الفقرة%42.1وتمييا وبنسبة).(1.30571)وانحراف معياري 
اف وانحر (3.1228)جيدة ولطيفة وجاء ذلك بوسط حسابي معاممة تقديم الخدمة ديرية اثناءفي الم

( %35.1) (X43)و(X42)في حين بمغت نسبة االتفاق لمفقرتين(.1.29656معياري )
المتين تشيران الى ان في المديرية عاممين لمعالجة مشاكل الزبون مع  ( عمى التوالي%36.9)

بوسط حسابي نداءات الزبائن وجاء ذلك  الخدمة فضال عن ان العاممين يستجيبون بسرعة الى
فيما كانت  ( عمى التوالي.1.37239( )1.40175وانحراف معياري )( 2.7895( )2.7719)

خضعون لدورات ( والتي تشير الى ان العاممين في المديرية تX45حول الفقرة )أقل االتفاق  نسبة
(وبوسط 24.6%بصورة مستمرة وذلك بنسبة ) ىاوتطوير  مياراتيم تدريبية لغرض تحسين

(الخاصة بالفقرة %35.1)بنسبة االتفاق وجاء(1.31959)(وانحراف معياري 2.6140)حسابي
(X46 والتي تشير الى ان العاممين في المديرية يعالجون مشاكل الزبون بصدق وامانة وجاء )

 (.1.26872( وانحراف معياري )2.8772ذلك بوسط حسابي )
 (12الجدول )

 ()الخدمات الميدانية لعنصرالحسابية واالنحرافات المعيارية التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالوساط 

   
ر  

تغي
الم

   
   

   
   

لا
نية

ميدا
ت ال

دما
خ

 

شر
مؤ

ال
 

  التوزيعات التكرارية والنسب المئوية
الوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري 

 اتفق
 تماما 

 ال اتفق ال اتفق محايد اتفق
 تماما

 % ت % ت % ت % ت % ت 
X42 8 14.0 12 21.1 10 17.5 13 22.8 14 24.6 2.7719 1.40175 
X43 7 12.3 14 24.6 9 15.8 14 24.6 13 22.8 2.7895 1.37239 
X44 12 21.1 13 22.8 13 22.8 13 22.8 6 10.5 3.2105 1.30571 
X45 7 12.3 7 12.3 14 24.6 15 26.3 14 24.6 2.6140 1.31956 
X46 7 12.3 13 22.8 11 19.3 18 31.6 8 14.0 2.8772 1.26872 
X47 10 17.5 14 24.6 13 22.8 13 22.8 7 12.3 3.1228 1.29656 

   18.13 25.15  21.36 14.91 الكمي
36.27 20.46 43.28 2.8976 1.3274 

                                          N=57(    Spssالجدول من اعداد الباحثة في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية )
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 المحور الثاني
 االفتراضي بحثختبار مخطط الا

ط لمتعرف عمى عالقات االرتبا وفرضياتو بحثا المحور الى اختبار مخطط الييدف ىذ        
وسيجري التحقق من مدى صحة الفرضيات من خالل استخدام  ,بحثوالتأثير بين متغيرات ال

ومن  بحثعمى متغيرات العدد من االدوات واالساليب االحصائية التي اختيرت ألجراء التحميل 
 خالل المحاور االتية :

 أوال": تحميل عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة
 جودة المنتج عمى المستوى الكمي تحميل عالقة االرتباط بين منهجية هندسة القيمة وعناصر .1

)وجود عالقة ارتباط الفرضية االولى ومفادىا ون ىذه العالقة السعي الى تحقيقيمثل مضم       
عناصر جودة المنتج( ويعرض معنوية موجبة ذات داللة احصائية بين ىندسة القيمة و 

وعناصر جودة المنتج, اذ ( نتائج تحميل قيم االرتباط بين منيجية ىندسة القيمة 13)الجدول
حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بين منيجية ىندسة القيمة  توضح النتائج عمى المستوى الكمي

وحجم  (0.05)مستوى معنوية موجبة عند ة معنوية( وىي قيم0.725وعناصر جودة المنتج )
 تحققت الفرضية الرئيسية االولى. (وبذلك تكون قد57) عينة

 ( 13الجدول )
 عالقة االرتباط بين هندسة القيمة وعناصر جودة المنتج نتائج

 المتغير المعتمد                            
 المتغير المستقل

 عناصر جودة المنتج
 

 *0.725 هندسة القيمة
   P≤ 0.05                    N = 57 (Spssالجدول من اعداد الباحثة في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية )

                                                                      
 عالقة االرتباط بين منهجية هندسة القيمة وعناصر جودة المنتج  .2

( الى وجود عالقة ارتباط بين منيجية ىندسة القيمة وعناصر 14تدل مؤشرات الجدول )      
مطابقة, القابميات, الخدمات الميدانية(. ويتضح جودة المنتج والمتمثمة بـ )جودة التصميم, جودة ال

من المؤشر الكمي الى وجود عالقة ارتباط ايجابية معنوية ذات داللة احصائية بين ىندسة القيمة 
انية اذ تراوحت قيم االرتباط وكل من جودة التصميم, جودة المطابقة, القابميات, والخدمات الميد

( وبالتالي فأن ىذه النتائج 57( وحجم عينة )0.05) ( عند مستوى معنوية0.626- 0.719)بين
ىندسة القيمة وعناصر جودة المنتج وبذلك تكون تشير الى قوة عالقة االرتباط بين خطوات عمل 

 .لمفرضية الرئيسية االولى الفرضية الفرعيةقد تحققت 
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 (14الجدول )

 عالقة االرتباط بين خطوات عمل هندسة القيمة وعناصر جودة المنتج 
 المتغير المعتمد 
 

 المتغير المستقل

 عناصر جودة المنتج
 جودة

 التصميم
 جودة

 المطابقة
الخدمات  القابميات

 الميدانية
 *0.626 *0.636 *0.651 *0.719 هندسة القيمة

                P≤ 0.05     N = 57 (Spssالحاسبة االلكترونية )الجدول من اعداد الباحثة في ضوء نتائج 
في المديرية المعنية بالدراسة يتطمب من المدراء  جودة المنتجر وبالنتيجة فأن تعزيز عناص     

أكان سمعة او خدمة و لممنتج سواء  لتركيز عمى منيجية ىندسة القيمةوالميندسين والفنيين ا
من خالل القيام بأجراء بحوث واسعة وذلك لمعرفة رغبات الزبائن  تجيز عناصر جودة المنعز لت

ومقترحاتيم من اجل اختيار افضل االفكار وكذلك سماع االدارة آلراء ومقترحات العاممين فضال" 
 ىاوتطوير  مياراتيم عن القيام بدورات تدريب لمعاممين في المديرية بصورة دائمة لغرض تحسين

 بصورة مستمرة .
 

 : تحميل عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة ثانيا"
يستكمل ىذا المحور ميمة اختبار مدى سريان مخطط الدراسة االفتراضي عبر توضيح        

وتحديد التأثير بين أبعاد الدراسة, فضال" عن التأكد من معنوياتيا عبر التحقق من مدى صحة 
ر معنوية لمنيجية ىندسة القيمة في عناصر الفرضية الثانية والتي تشير الى )وجود عالقة تأثي

 جودة المنتج ( وستعرض نتائج االختبار عمى النحو االتي: 
 عالقة تأثير هندسة القيمة في تعزيز عناصر جودة المنتج عمى المستوى الكمي .1

التي تشير الى أن ىناك عالقة  الثانية بحثىذه العالقة اختبار فرضية اليمثل مضمون       
داللة معنوية بين منيجية ىندسة القيمة في عناصر جودة المنتج, اذ يتضح من  تأثير ذات
( وجود تأثير معنوي لمنيجية ىندسة القيمة في تعزيز عناصر جودة المنتج ويدعم 15الجدول )

( حيث بمغ 0.05( ضمن مستوى معنوية )60.870( المحسوبة والبالغة )Fىذا التأثير قيمة )
( من عناصر جودة المنتج يفسره منيجية ىندسة 0.525موذج العام )( لمنR²معامل التحديد )

( وىي 7.802( المحسوبة والبالغة )tالقيمة الموجودة في المديرية المعنية. ويدعم ذلك قيمة )
( 57وحجم عينة )  (0.05عند مستوى معنوية ) (1.667ة والبالغة )جدوليأكبر من قيمتيا ال

 .بحثرئيسية الثانية من الرضية الوبذلك تكون قد تحققت الف
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 ( 15الجدول )
نتائج تحميل االنحدار لتأثير منهجية هندسة القيمة في عناصر جودة المنتج عمى المستوى 

 الكمي
 المتغير المعتمد      

 المتغير المستقل
 R² F عناصر جودة المنتج

 المحسوبة
 0.800 هندسة القيمة

(7.802) 
0.525 60.870 

              (Spssالباحثة في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية )الجدول من اعداد 
                        P≤ 0.05      d.f = 1.55   N= 57  (7.802المحسوبة ) tقيمة 

                               
                                                                               

 عناصر جودة المنتج كل عنصر من عالقة تأثير هندسة القيمة في  .2
 : ما يأتي ( الخاص بتحميل االنحدار الى16يشير الجدول )     
وجود تأثير معنوي لمنيجية ىندسة القيمة في عنصر جودة التصميم, ويدعم ىذا التأثير  - أ

ويعزز ذلك (  0.05( ضمن مستوى معنوية )58.850المحسوبة والبالغة ) Fقيمة 
( من جودة التصميم يفسره ىندسة القيمة في 0.517( ان )R²قيمة معامل التحديد )

( عند مستوى معنوية 7.671( المحسوبة والبالغة )tالمديرية المعنية ويدعم قيمة )
 .(57وحجم عينة ) (0.05)

 (Fجودة المطابقة, ويدعم ىذا التأثير قيمة )في يندسة القيمة لوجود تأثير معنوي  - ب
( ويعزز ذلك قيمة معامل 0.05( ضمن مستوى معنوية )40.544المحسوبة والبالغة )

( من ىندسة القيمة يفسره متغير جودة المطابقة في المديرية 0.424( أن )R²التحديد )
( 57( وحجم عينة )0.05( المحسوبة عند مستوى معنوية )tالمعنية, ويدعم ذلك قيمة )

 (.6.367والبالغة )
ويدعم ىذا التأثير  في عنصر القابميات, ىندسة القيمة معنوي لمنيجية وجود تأثير - ت

( ويعزز ذلك قيمة 0.05( ضمن مستوى معنوية )37.341(المحسوبة والبالغة )Fقيمة)
(من ىندسة القيمة تفسره القابميات في المديرية المعنية, 0.404( أن)R²معامل التحديد)

( وحجم 0.05(عند مستوى معنوية )1.386(المحسوبة والبالغة )tويدعم ذلك قيمة)
 (.57عينة )

وجود تأثير معنوي لمنيجية ىندسة القيمة في عنصر الخدمات الميدانية, ويدعم ىذا  - ث
( ويعزز 0.05( ضمن مستوى معنوية )35.431( المحسوبة والبالغة )Fالتأثير قيمة )
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ابميات في ( من ىندسة القيمة تفسره الق0.392( أن )R²ذلك قيمة معامل التحديد )
(عند مستوى معنوية 1.145( المحسوبة والبالغة )tالمديرية المعنية, ويدعم ذلك قيمة )

(0.05). 
 (16الجدول )

  كل عنصر من عناصر جودة المنتجهندسة القيمة في منهجية تأثير 
 هندسة القيمة      

 عناصر جودة المنتج
B0 B1 R² F 

 المحسوبة
 58.850 0.517 7.671 1.498 جودة التصميم
 40.544 0.424 6.367 2.040 جودة المطابقة

 37.341 0.404 6.111 1.386 القابميات
 35.431 0.392 5.952 1.145 الخدمات الميدانية

 (Spssالجدول من اعداد الباحثة في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية )
 

ومن خالل نتائج عالقة تأثير منيجية ىندسة القيمة في كل عنصر من عناصر جودة       
في تفسير عنصر جودة التصميم,  إسيامية ىندسة القيمة مثمت أعمى المنتج نجد أن تأثير منيج

القيمة في عنصر جودة  (, في حين نجد ان تأثير منيجية ىندسة0.517اذ بمغت نسبتيا )
ة القيمة في عنصر القابميات ( وكذلك فأن تأثير منيجية ىندس0.424بنسبة )يمت أسالمطابقة 

في عنصر الخدمات الميدانية فقد ( و تأثير منيجية ىندسة القيمة 0.404يم بنسبة )أسقد 
(, لذا فأن مثل ىذه المؤشرات تعطي انطباعا" واضحا" لدى الباحثة, بأن 0.392يمت بنسبة )أس

وبذلك تكون  ياوتفعيمعناصر جودة المنتج  في تعزيز إسياما" فاعال" يمىندسة القيمة تس منيجية
 .بحثرضية الرئيسة الثانية من القد تحققت الفرضية الفرعية التابعة لمف
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 الفصل الخامس 
 مقترحاتاالستنتاجات وال

توفر في  يعرض ىذا الفصل مجموعة من االستنتاجات والتوصيات اعتمادا" عمى ما      
المختمفة فضال" عن النتائج لت اليو نتائج االختبار لفرضياتو الطروحات النظرية والميدانية وما ا  

التي تم التوصل الييا وعرضيا في متن البحث, وبناء" عمى ذلك قسم الفصل الخامس الى 
محورين رئيسين تناول األول عرضا" ألىم االستنتاجات النظرية والميدانية التي توصمت ليا 

 .لمحور الثاني مجموعة من المقترحاتالدراسة في ما عرض ا
  االستنتاجاتالمحور األول / 
 المقترحاتالمحور الثاني / 
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 المحور األول
 االستنتاجات

 استنتجت الباحثة االتي:بناء" عمى النتائج التي تم التوصل الييا 
أن نسبة توفر تطبيق خطوات  وتشخيصيا خطوات عمل ىندسة القيمة كشفت نتائج وصف .1

. لكن توجد في الميدان المبحوث األرضية الميدان المبحوث ضعيفة عمل ىندسة القيمة في
واألساس المناسب الستيعاب وتبني وتطبيق مثل ىذا المدخل الحيوي الفعال في المشاريع 

 ية.الخاصة بقطاع البمد
جودة المنتج أن درجة اىتمام والمام ائج الوصف التشخيصي الخاص بعناصر أظيرت نت .2

تبني .لكن ىناك اىتمام بقدر معين تدل بإمكانية العناصر ضعيفةين بيذه األفراد العامم
 ةفي قطاع البمدي وترسيخ ىذه العناصر مبحوث واقامةفي الميدان ال واستيعاب ىذه العناصر

ثبت من خالل نتائج التحميل الخاصة باختيار عالقات االرتباط بين متغيري الدراسة وجود  .3
)خطوات عمل ىندسة القيمة( كمتغير مستقل و عالقة ارتباط معنوية موجبة قوية بين 

ىندسة  ذه العالقة منطقية صحيحة ألن منيجية)عناصر جودة المنتج( كمتغير معتمد, وى
القيمة يأتي لمعالجة المشاكل الموجودة في المنتجات من أجل تحسين الجودة وتقميل 

اريع المنفذة من قبل الضياعات والتكاليف في انتاج المنتجات , وكذلك الحال بالنسبة لممش
مديرية بمدية الموصل فأن استخدام منيج ىندسة القيمة في المشاريع المقترحة قبل التنفيذ 
الزالة أو حذف األنشطة الزائدة التي التضيف قيمة وتزيد التكاليف تسمى ب)ىندسة القيمة(, 

ة والمراحل أما استخدام ىندسة القيمة في المشاريع المنفذة لغرض تحميل ودراسة األنشط
ة فيذا مايسمى ب خطوات زائدألجل اجراء التعديالت والتغييرات عمييا بازالة أو حذف 

 في تعزيز ودعم عناصر جودة المنتج.وكال المدخمين يسيمان إسياما" فاعال")تحميل القيمة(,
ىندسة منيجية أكدت نتائج تحميل االنحدار الختبار عالقة التأثير لمتغير )خطوات عمل  .4

القيمة( المستقل في متغير )عناصر جودة المنتج( المعتمد, وجود تأثير قوي ليندسة القيمة 
ع البمدية المقترحة في عناصر جودة المنتج. بمعنى اجراء التعديالت أو التغييرات في مشاري

تأثير ايجابي مباشر في عناصر جودة المنتج  ان منيجية ىندسة القيمة ليأو المنفذة وا
 .(جودة األداء, الخدمات الميدانية ميم, جودة المطابقة,)جودة التص
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 المحور الثاني
 المقترحات

 االتي:تقترح الباحثة عمى ادارة الميدان بناء" عمى االستنتاجات المستخمصة من نتائج التحميل 
فذة لما ليذا المدخل من ضرورة اعتماد منيجية ىندسة القيمة في المشاريع المقترحة أو المن .1

في معالجة المشاكل الموجودة في المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ من خالل يم فوائد تس
  ىندسة القيمة(.منيجية خطوات تسمى )خطوات عمل 

ضرورة تنظيم دورات تدريبية لألفراد العاممين خاصة ب )منيجية ىندسة القيمة( بالتنسيق مع  .2
من قبل أكاديميين متخصصين في مجال المؤسسات األكاديمية القامة الدورات التدريبية 

 ىندسة القيمة.
زيادة وعي األفراد العاممين في الميدان المبحوث لمنيجية ىندسة القيمة وعناصر جودة المنتج  .3

من خالل االعالنات والبوسترات والشعارات التي تؤشر التخمص من كافة األنشطة والفعاليات 
ىدر لتجنب التركيز عمى جودة العمل من البداية  التي ال فائدة منيا فقط تزيد الكمفة وكذلك

 الكثير من المال والوقت والجيد.
ضرورة تعريف األفراد العاممين في الميدان المبحوث بعناصر جودة المنتج )جودة التصميم,  .4

لما ليذه العناصر من أىمية في الحصول  جودة المطابقة, جودة االداء, والخدمة الميدانية (
 ات مستوى الجودة المطموبة أو المرضية.عمى المخرجات ذ

في الييكل التنظيمي لمميدان تعنى  وثضرورة تفعيل قسم البحث والتطوير في الميدان المبح .5
وتيتم بإجراء البحوث والدراسات التي من شأنيا النيوض بالواقع الخدمي لمدينة الموصل 
ومحاولة تحسين وتطوير المشاريع القائمة وتحقيق أقصى منفعة من المشاريع المقدمة والمؤجل 

تقالة نوعية في مجال تقديم اقامتيا في األجل القريب من أجل الخروج بمشاريع نوعية تحقق ان
 الخدمات والمشاريع االستراتيجية.
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 صادرقائمة الم
 العربية صادر الم

 :القرآن الكريم –أواًل 
  .، الجزء االول 23سورة البقرة، اية  .1

 الرسائل واالطاريح: –ثانياً 
(، أثر تطبيق مبادئ ادارة الجودة عمى جودة المنتجات النفطية، 2016باديس، بوخموة،) .1

كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التيسيير، اطروحة دكتوراه غير منشورة، 
 ، الجزائر.جامعة قاصدي مرباح

(، عالقة ادارة الجودة الشاممة بتقييم اداء العاممين، دراسة حالة 2013بودرسة، حنان،) .3
كمية العموم االقتصادية مؤسسة االسمنت عين التوتة، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 بسكرة، الجزائر. والعموم التجارية وعموم التيسيير، جامعة دمحم خيضر،
الشاممة عمى تحسين األداء (، دور تطبيق ادارة الجودة 2015تريبو شطة، سيدة اسحق،) .2

كمية االقتصاد والعموم في المصارف، رسالة ماجستير في ادارة األعمال، غير منشورة، 
 الرباط، المغرب. االدارية، جامعة الرباط الوطني،

التكاليف المستيدفة في تحسين قيمة المنتج دور تقنية(،2008مثنى غني عمي،)الخفاجي،  .4
تطبيقية في الشركة العامة لمصناعات النسيجية في الحمة  دراسة، باستخدام ىندسة القيمة

االتحاد ، شيادة المحاسبة القانونية، غير منشورة، (2مصنع نسيج الحمة/ معمل رقم )
 العراق.,بغداد,، المعيد العربي لممحاسبين القانونيينالعام لممحاسبين والمراجعين العرب

(، تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي 2014رقاد، صميحة،) .5
الجزائرية أفاقو ومعوقاتو، دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم العالي لمشرق الجزائري، 

كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التيسيير، اطروحة دكتوراه غير منشورة، 
 الجزائر.جامعة سطيف،  

(،تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاممة لتحسين 2008طفى،)زقزوق،خالد بن جميل مص .6
اداء كمية خدمة المجتمع والتعميم المستمر بجامعة أم القرى،رسالة ماجستير في االدارة 

 ، المممكة العربية السعودية.كمية التربية، جامعة أم القرى التربوية والتخطيط، غيرمنشورة، 
القيمة في تخفيض كمف النوعية وتحسين سةدور ىند(،2009)الشايع،نور صباح حسين، .7

نوعية المنتجات، دراسة تطبيقية في شركة الفداء العامة /مصنع تموز، رسالة ماجستير 
 العراق.بغداد، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،في المحاسبة، غير منشورة، 

نشاء دور ىندسة القيمة في تقويم تكمفة ا(،2016)رييام أحمد عبد المنصف،صادق، .8
وحدة سكنية بالعبور 15السكنية بمشروع االسكان القومي،دراسة مشروع انشاء الوحدات
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كمية اليندسة، ة ماجستيرفي اليندسة المعمارية،غير منشورة،رسالشركة سيمود،1موقع رقم
 ، مصر. جامعة عين شمس

(، ادارة الجودة ودورىا في بناء الشركات، 2010عبد العال، عبد العزيزعبد العال زكي، ) .9
الجامعة  المركز االستشاري البريطاني،دكتوراه في ادارة األعمال،غير منشورة، اطروحة

 .بريطانيا االفتراضية الدولية،
برأس المال الفكري عمى ادارة الجودة الشاممة،  االستثمار(، أثر 2014عبيد، سممان، ) .11

رك بمممكة البحرين، رسالة ماجستير في ادارة الموارد دراسة تطبيقية عمى شؤون الجما
 البحرين.المنامة، كمية العموم االدارية، جامعة العموم التطبيقية،البشرية، غير منشورة، 

(، واقع تطبيق ادارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم الجزائرية، 2012ادة، يزيد، )ق .11
كمية العموم الة ماجستير غير منشورة، دراسة تطبيقية عمى متوسطات والية سعيدة، رس

 ، الجزائر.االقتصادية والعموم التجارية وعموم التيسيير، جامعة أبي بكر بمقايد
(، الجودة كمدخل لتحسين االداء االنتاجي في 2013). وأمال شرفي،كامميو، بن شموية .13

رسالة ماجستير غير  المؤسسات العمومية، دراسة حالة مؤسسة مطاحن الواحات،
 الجزائر. كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التيسيير، منشورة،

تحديد التكمفة المناسبة لموحدة السكنية باستخدام ىندسة  (،2013كريم، فراس ابراىيم، ) .12
القيمة، دراسة تطبيقية في مشاريع وزارة االسكان واالعمار، رسالة ماجستير في 

 الموصل، العراق. االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل،كمية المحاسبة، غير منشورة، 
(، جودة الخدمات وأثرىا عمى رضا العميل، دراسة 2007نور الدين، بوعنان نور، ) .14

كمية العموم ميدانية في المؤسسة المينائية لسكيكدة، رسالة ماجستير غير منشورة، 
 الجزائر. ،ضياف المسيمةجامعة دمحم بو  االقتصادية والعموم التجارية وعموم التيسيير،

 البحوث والدوريات: – ثالثاً 
القيمة واعادة ىندسة العمميات سة ،ىند(2010)ودمحم، برزين شيخ، .البكري، رياض .1

كمية االدارة ،(17مجمة العموم االقتصادية واالدارية، العدد)،ودورىما في تخفيض التكاليف
 واالقتصاد، جامعة بغداد.

 القيمة بتخفيض التكاليف عمى اساس االنشطة،مساىمة ىندسة(2011،)رغد ىاشمجاسم، .3
(ABC ،)،الجامعة المستنصرية.(، كمية االدارة واالقتصاد،4العدد) مجمة كمية التربية 

،استخدام اسموب ىندسة القيمة في تحديد ابعاد الجودة عمى (2009)جواد، كاظم احمد، .2
وفق تفضيالت الزبون، دراسة تطبيقية في شركة الصناعات الخفيفة معمل المجمدات، 

 (، كمية االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية.74، العدد)مجمة االدارة واالقتصاد
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، دور (2008)ام عمر،والحديدي، ىش .والجوعاني، سعد صالح .حسين، سطم صالح .4
مفاىيم ىندسة القيمة في الموازنة بين بعدي الجودة وكمفيا بيدف تحسين اداء الشركات، 

 ، جامعة تكريت.(11(،العدد)4المجمد) مجمة تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية،
تطوير التنظيم االداري لكميات جامعة الموصل  ،(2016)،تحسان ثابالخشاب، .5

 مجمة جامعة كركوك لمعموم االدارية واالقتصادية،باستخدام تقنية اليندسة القيمية، 
 العراق. كركوك،ية االدارة واالقتصاد، جامعة كم(، 1(، العدد)6المجمد)

امج (، تصميم برن2007الداؤودي، رياض جميل وىاب. والسمان، ثائر أحمد سعدون، ) .6
، مجمة تنمية لقياس فاعمية المعدة العامة بالتطبيق في معمل األلبسة الوالدية في الموصل

 (، كمية االدارة واالقتصاد. جامعة الموصل.29(، العدد )87، المجمد )الرافدين
، تكامل ىندسة القيمة والتكاليف المستيدفة في مرحمة (2013)الركابي، ناجي شايب،  .7

دورة حياة المنتج، دراسة حالة لشركة الصناعات االلكترونية، التصميم والتطوير من 
 (، الكمية التقنية االدارية، بغداد.96، العدد)مجمة االدارة واالقتصاد

كمية اليندسة  مجمة الجودة الصحية،، حمقة بحث ىندسة القيمة، 3115شنار، غصون،  .8
 .quality.net-http://mة، جامعة دمشق. نيالمد

(، تحميل العالقة بين أبعاد الجودة وتحقيق المنتج، دراسة 2007صالح، ماجد دمحم، ) .9
، مجمة تنمية الرافديناستطالعية ألراء المدراء في معمل األلبسة الوالدية بالموصل ، 

 (، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.29(، العدد )88المجمد )
(، ادارة الجودة الشاممة في مؤسسات 2008). والعساف، ليمى،أحمد الصرايرة، خالد .11

المجمة العربية لضمان جودة التعميم ،التعميم العالي بين النظرية والتطبيق
 جامعة مؤتة لمدراسات العميا، االردن.،(1)(،العدد1)المجمدالجامعي،

، دراسة تطبيق ىندسة القيمة في المشاريع (2011)الصميدعي، جمعة عواد حمد، .11
(،كمية 2)(،العدد7المجمد) المجمة العراقية لميندسة المدنية،االنشائية لمحافظة االنبار، 

 جامعة االنبار.اليندسة،
(،مشاكل تطبيق الجودة بالتركيز عمى تحديد العوامل المؤثرة 2007عاصي،دمحم،) .13

مجمة الغري لمعموم االقتصادية اعة السيارات،لصنفييا،دراسة تطبيقية في الشركة العامة 
 جامعة بابل،العراق.(،7العدد)(2المجمد)،واالدارية

االبداع المنظمي وأثره (،2010العبيدي، بشاردمحم خميل.والعزاوي، كرجي.وأحمد، سحر،) .12
ة في تحسين جودة المنتج، دراسة تحميمية الراء عينة من العاممين في الشركة العام

 الجامعة المستنصرية.(،84العدد)،مجمة االدارة واالقتصادالكيربائية/الوزيرية،لمصناعات 
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  (، دور ىندسة القيمة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات،2008كاظم،حاتم كريم،) .14
، المجمد مجمة مركز دراسات الكوفةدراسة تطبيقية في معمل سمنت النجف االشرف، 

 العراق.، ، جامعة الكوفة(22(، العدد )1)
(،تسير وضمان جودة منتجات المؤسسات الصناعية 2005مزريق،غربي.وعاشور،دمحم،) .15

 (، جامعة الشمف.2، العدد )مجمة اقتصاديات شمال افريقيا التجارية،
(، دور ىندسة القيمة في تعزيز تطبيق ادارة 2010الموسوي، عباس نوار كحيط، ) .16

مجمة الكوت لمعموم ، حدات االقتصاديةالجودة الشاممة وتحقيق المزايا التنافسية لمو 
 ، العراق.جامعة واسط (،3(، العدد )1، مجمد ) االقتصادية واالدارية

(، 2016نور،عبد الناصر ابراىيم. والشرباتي،عبد العزيز أحمد. والنحوي، دمحم محمود،) .17
أثر ادارة الجودة الشاممة وتقنيات ادارة التكمفة في تحسين االداء في الشركات الصناعية 

( جامعة عمان، 12(، العدد)3،المجمد)مجمة روى االستراتيجيةالمساىمة العامة االردنية، 
 االردن.

مديرية طرق  القيمة في ىندسة (،مستوى تطبيق منيجية2013جميل،) وىاب،رياض .18
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 (1) ممحق
 الموصل                                                                     جامعة  

 واالقتصاد اإلدارة كمية
 الصناعية اإلدارة قسم

 العميا الدراسات  
 استبانة استمارة/م

 ........  المحترم المجيب  السيد
 .....السيدة المجيبة المحترمة .

 تحسين ):بعنوان الصناعية اإلدارة في الدبموم العالي رسالة مشروع من جزء االستمارة ىذه تمثل
 الميندسين آلراء استطالعية دراسة : ىندسة القيمة منيجية باستخدام المنتج جودة عناصر
 عميو اعتمد مقياسا أيديكم بين التي االستمارة تعد حيثالموصل ( ،  بمدية مديرية في والفنيين
 يساىم االستبانة أسئمة عمى والمناسبة الصحيحة باإلجابة تفضمكم وان البحث العممي ألغراض
 .الدراسة أىداف يخدم بما نتائج دقيقة عمى الحصول في كبير وبشكل

 :مالحظة
 .االسم لتثبيت ضرورة وال العممي البحث ألغراض حصرا اإلجابة تكون • 
 صالحية عدم يعني ذلك الن سؤال أي ترك عدم الرجاء مع األسئمة جميع عمى اإلجابة يرجى• 

 .والقياس لمتحميل االستمارة
 .الخاصة نظرك وجية ويمثل مناسب تراه الذي الحقل في ( √ ) عالمة وضع يرجى •
 

 لتعاونكم الجزيل الشكر مع
 

 
 الباحثة                                         المشرف                         

 سارة نزار داؤد                  أ.م. رياض جميل وىاب
 الصناعيةالدبموم العالي/االدارة                             قسم اإلدارة الصناعية     

  جامعة الموصل                جامعة الموصل              
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 المعمومات التعريفية : –أواًل 
 الجنس :          )    ( ذكر          )     ( انثى .1

 العمر :           )    ( سنة  .2

 التحصيل الدراسي :  .3

 المركز الوظيفي : .4

 عدد سنوات الخدمة :  .5
 أيلدراسة : ( Value Engineering Methodologyثانيًا : منيجية ىندسة القيمة )

ما  إتباع، ال بد من  منتج بغرض تحسين األداء ورفع مستوى الجودةأو  إداري أو  ىندسيمشروع 
عادة ما تتكون  ى( وىPlan  Job value engineeringالقيمة ىندسةيسمى بـ ) خطة عمل 

 : كالتاليمنطقية تسمسمية  أو مراحل خطوات تسعةمن 
 مقاييس االستجابة مؤشرات القياس 
 أتفق المرحمة  ت

 تماما"
ال  محايد أتفق

 أتفق
ال أتفق 
 تماما"

: تحديد المشاكل بشكل واضح جدًا، اختيار المشاريع، تشكيل الفرق، وضع األىداف والغايات، والتدريب مرحمة التوجو " االختيار:  المرحمة األولى
 المعمق لجميع أعضاء الفريق. 

حيــث  تحــدد مــديريتنا طبيعــة المشــكمة فــي المشــاريع الخدميــة المنفــذة أو المقترحــة مــن .1
 الكمفة والقيمة.

     

تركــز مــديريتنا عمــى المشــاكل فــي المشــاريع المقترحــة " أو المنفــذة " ذات القيمــة األقــل  . 2
 .والكمفة األكثر

     

      تسعى مديريتنا الى تحسين قيمة المشروع المقدم وتحقيق اقصى منفعة ممكنة منو . . 3
: جمــع كافــة المعمومــات المتعمقــة بالموضــوع مثــل المخططــات ، المواصــفات الفنيــة ، عمميــات  والمعمومةةاتمرحمةةة جمةةب البيانةةات :  المرحمةةة الثانيةةة

 التصنيع ، أجزاء الكمفة المفصمة ، تقارير األداء ، الجودة ، مشاكل التوريد واإلنتاج . 
تجمـــع مـــديريتنا كافـــة المعمومـــات الضـــرورية عـــن مجـــال التحســـين مثـــل المواصـــفات ،   .4

 المخططات ، الكمفة ، وتقارير األداء .
     

تشكل مديريتنا فريق مختص لجمع المعمومات الضرورية عن المشروع قيـد الدراسـة أو  .5
 المعالجة .

     

 القيمة المستحقة ( وىي تشمل تحميل وتعريف الوظيفة .  –الكمفة  –: ) تحميل الوظيفة  المرحمة الثالثة : التحميل الوظيفي
      تحدد مديريتنا الوظائف المطموبة من المشروع المقترح لضمان المنفعة القصوى . .6
      تقارن مديريتنا المنفعة المتحققة من المشروع مع المخططة . .7

: توليد كافة البدائل الممكنة ، وىذا يمكن أن يتحقق بتطبيق ) عصف األفكار وتقنيات اإلبداع األخرى ( ألجـل توليـد  المرحمة الرابعة : مرحمة اإلبداع
 عدد كبير من األفكار لتقديم المتطمبات الوظائفية . 

تشجع مديريتنا االفراد عمى تقديم األفكار الجديدة حول تحسين وظيفـة وقيمـة المشـروع  .8
 المقدم .
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تجمــع مــديريتنا اكبــر قــدر ممكــن مــن األفكــار البديمــة بيــدف اختيــار األكثــر فاعميــة فــي  .9
 تحسين قيمة المشروع .

     

جراء التقييم الميم عمى كافة نقاط الحل، وعـرض الفكـرة  المرحمة الخامسة : مرحمة التقييم : تحميل البدائل المستحدثة الممكنة وتقدير كمفة كل بديل وا 
 التي توعد بتوليد أكبر وفورات ، والقائمة المختصرة باستعمال تقنيات مثل الترتيب حسب إمكانية التطبيق . 

      البديل الذي يحقق وفورات اكبر . تفرز مديريتنا األفكار المستحدثة بيدف اختيار .11
تخضــع مــديريتنا جميــع األفكــار المســتحدثة البديمــة الــى التــدقيق والتحميــل المعمــق وفــق  .11

معايير مثل : إمكانية تطبيق الفكرة ، كمفة اقـل مـن التصـميم الحـالي ، وتمبـي حاجـات 
 الزبون .

     

المدرجـة بالقائمـة المختصـرة لموصـول  ر: " تطبيق تجريبـي لمفكـرة لضـمان النجـاح " االستقصـاء المعمـق ل فكـا المرحمة السادسة : مرحمة االستقصاء
 إلى الحل األمثل والعممي . 

تتحقق مديريتنا من األفكار المستحدثة المقدمة بشكل معمق ألجل الوصول الـى الحـل  .12
 المناسب.

     

      التقديم الى متخذ القرار .تحدد مديريتنا أفضل األفكار ألجل  .13
      تختبر مديريتنا الفكرة المختارة إلثبات إمكانية تطبيق الفكرة عمميًا . .14

 : تقديم البديل المختار إلى متخذ القرار ألجل المصادقة والتنفيذ .  المرحمة السابعة : مرحمة التقديم
المختـــارة الـــى متخـــذ القـــرار الجـــل المصـــادقة تقـــدم مـــديريتنا البـــديل األفضـــل " الفكـــرة "  .15

 والتنفيذ .
     

       تحصل مديريتنا عمى االلتزام والدعم من اإلدارة العميا ألجل تنفيذ البديل األفضل .  .16
 : كنتيجة لممراحل السابقة، يتم الوصول إلى الحل األكيد والمحدد والمقبول إلى الجميع.  المرحمة الثامنة : مرحمة التنفيذ

      تصل مديريتنا الى حل محدد ،ومقبول الى الكل كنتيجة لممراحل السابقة  .17
      تحصل مديريتنا عمى المصادقة النيائية ألجل بدء تنفيذ المشروع المقترح  .18
      عمى كافة التسييالت الالزمة لبدء التنفيذ . تحصل مديريتنا .19

 : مقارنة النتائج مع التوقعات األصمية واقتراح اإلجراءات التصحيحية في المنيج ألجل المشروع القادم .  المرحمة التاسعة : مرحمة المتابعة
األداء  تجري مديريتنا المقارنة بين النتـائج المتحققـة والمخططـة لكشـف االنحرافـات فـي .21

. 
     

      ستفادة منيا في المشروع القادم تعالج مديريتنا االنحرافات في المنيج لال .21
 

ة : أن عناصر الجودة األساسية لممنتج سواًء كان سمعة أو خدمة ىي : جود عناصر جودة المنتج –ثالثًا 
 ما بعد البيع .التصميم ، جودة المطابقة ، القابميات أو سيولة االستعمال ، وخدمات 

 أتفق  مؤشرات القياس  ت
 تماما"

 ال محايد أتفق 
 أتفق

ال أتفق 
 تماما"

 : ويضم جودة البحث " بحوث السوق " ، جودة المفيوم " جودة الفكرة " ، وجودة المواصفات .  Quality of designأواًل _ جودة التصميم 
 Quality of Market Researchesجودة بحوث السوق 

      .واسعة لمعرفة حاجات ورغبات الزبائن  بإجراء بحوث تقوم مديريتنا 22
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 بحوث سوقية متنوعة لمحصول عمى أراء ومقترحات الزبائن حولمديريتنا ستخدم ت .23
 .الخدمة بصورة دائمية 

     

 Quality of conceptجودة الفكرة 
      أفكار من مصادر متنوعة لموصول إلى فكرة السمعة أو الخدمة الجديدة تجمع مديريتنا .24
      .بفرز ودراسة كل فكرة ألجل اختيار أفضل فكرة من جميع الجوانب  تقوم مديريتنا .25

 Quality of specificationsجودة المواصفات 
      .بالجودة  يندسين المختصينتتميز مواصفات الخدمة الموضوعة من قبل الم .26
ممكنة التحقيق " أي وفق  ميندسين المختصينالمواصفات الموضوعة من قبل ال . 27

 ." ديريةإمكانيات الم
     

 : وتضم جودة التقنية ، جودة العنصر البشري ، وجودة اإلدارة . Quality of conformanceثانيًا _ جودة المطابقة 
 Technologyالتقانة 

" مكائن ومعدات وعموم تسييالت اإلنتاج " قادرة عمى  ديريةالموجودة في المالتقانة  .28
 .تحقيق المواصفات الموضوعة 

     

      .ال توجد فجوة كبيرة بين تباين العممية وسماحات المواصفات الموضوعة  29
 Employeesالعاممون 

      .عاممين ذوي خبرة وميارة عالية  تممك مديريتنا 31
      لمتدريب بصورة دائمية لمواكبة التعديالت في التصاميم والمكائن عاممون يخضع ال .31

  Managementاإلدارة 
وتسيل وتذلل الصعاب أمام تحقيق المطابقة بين المواصفات  مديريتناتدعم اإلدارة في  .32

 .الفعمية والموضوعة 
     

تسمع اإلدارة باىتمام آلراء ومقترحات العاممين لتقميل تباين العممية وتحقيق أفضل  .33
 .مطابقة بين المواصفات الفعمية والموضوعة 

     

: ييتم بالجودة عمى المدى الطويل ويضم الجاىزية أي الحصول عمى المنتج عندما تريده ، القابمية عمى  The abilitiesثالثًا _ القابميات 
 واألفراد من والى الزبون . ةانة أي سيولة وسرعة أجراء الصيانة ، والدعم الموجستي أي نقل المواد االحتياطيالصي

 Reliabilityالمعولية 

      تيتم مديريتنا بزيادة معولية المنتج " أي درجة االعتماد عمى المنتج"  بصورة دائمة ؟  34
      التصميم األولي ؟تركز مديريتنا عمى معولية الخدمات وقت  35

  Maintainabilityقابمية الصيانة 
      تتميز خدمات مديريتنا بالبساطة وعدم التعقيد لغرض سيولة وسرعة التصميح . .36
      تيتم مديريتنا بتوفير المواد االحتياطية لخدماتيا بصورة دائمة . 37

 Logistical supportالدعم الموجستي 

      مديريتنا بعمميات نقل المواد االحتياطية من والى الزبون .تتكفل  38
      تسيل مديريتنا وتضمن قطع الغيار والمواد الالزمة لمخدمة . 39

 Durabilityالمتانة 
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      تتميز خدمات مديريتنا بطول العمر االستخدامي " االستيالكي " . 41
      المختمفة .تتحمل منتجات المديرية الظروف البيئية  41

: تضم االستجابة السريعة إلى الزبون ، الكفاءة أي الميارة والخبرة في معالجة المشكمة ، والنزاىة أي  Field Servicesرابعًا _ الخدمات الميدانية 
 الصدق واألمانة في معالجة المشكمة .

 Promptnessالسرعة في االستجابة 

      لمعالجة مشاكل الزبون مع الخدمة .يوجد في مديريتنا عاممين  42
      يستجيب العاممين في مديريتنا بسرعة إلى نداءات الزبائن . 43

 Competenceالكفاءة " الخبرة والميارة " 

      تمتمك مديريتنا عاممين ذوي خبرة وميارة عالية . 44
وتطوير مياراتيم بصورة يخضع العاممين في مديريتنا لدورات تدريبية لغرض تحسين  45

 مستمرة .
     

 Integrityالنزاىة وحسن المعاممة 

      يقوم العاممين في مديريتنا بمعالجة مشاكل الزبون بأمانة وصدق . 46
معاممة لطيفةيتعامل العاممين في مديريتنا مع الزبائن أثناء تقديم الخدمة  47       
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 (2)ممحق
 السادة المحكمين الستمارة االستبانةأسماء 

 المقب االسم ت
 العممي 

 الجامعة الكمية االختصاص الدقيق

 الموصل االدارة واالقتصاد  ادارة المواد أستاذ أ.د أكرم  أحمد الطويل  1
 الموصل االدارة واالقتصاد ادارة االنتاج استاذ مساعد د. عادل ذاكر النعمة 2
 الموصل االدارة واالقتصاد ادارة االنتاج استاذ مساعد د. دمحم المتيوتي 3
 الموصل االدارة واالقتصاد ادارة استراتيجية استاذ مساعد د. معن وعدهللا المعاضيدي 4
 الموصل االدارة واالقتصاد نظم معمومات ادارية استاذ مساعد د.ليث سعدهللا حسين 5
 الموصل االدارة واالقتصاد المعرفةادارة  استاذ مساعد د.عمي عبد الستار  6
 الموصل االدارة واالقتصاد ادارة منظمة مدرس د. االء عبد الموجود 7
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 (3) ممحق
نيجية ىندسة القيمةاالتساق الداخمي لم  

 (SPSSاعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج ) منالجدول: 
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 (4) ممحق
 االتساق الداخمي لعنصر جودة التصميم

X26 X25 X24 X23 X22  
    0.576** X23 
   0.565** 0.564** X24 
  0.680** 0.648** 0.670** X25 
 0.610** 0.513** 0.454** 0.497** X26 

0.704** 0.563** 0.520** 0.342** 0.445** X27 
 (SPSSمن اعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج )الجدول: 

 
 (5)ممحق 

 االتساق الداخمي لعنصر جودة المطابقة
X32 X31 X30 X29 X28  
    0.506** X29 
   0.405** 0.243 X30 
  0.480** 0.329* 0.490** X31 
 0.663** 0.620** 0.537** 0.522** X32 

0.810** 0.612** 0.619** 0.416** 0.467** X33 
 (SPSSمن اعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج )الجدول: 

 
 (6)ممحق 

 االتساق الداخمي لعنصر القابميات
X40 X39 X38 X37 X36 X35 X34  
      0.723** X35 
     0.616** 0.472** X36 
    0.735** 0.678** 0.552** X37 
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 0.756** 0.686** 0.759** 0.692** 0.771** 0.605** X40 
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 (SPSSمن اعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج )الجدول: 

 
 



i 
 

 
 (7)ممحق 

 تساق الداخمي لعنصر الخدمات الميدانيةاال 
X46 X45 X44 X43 X42  
    0.801** X43 
   0.753** 0.700** X44 
  0.625** 0.536** 0.598** X45 
 0.601** 0.792** 0.764** 0.757** X46 

0.769** 0.613** 0.723** 0.657** 0.586** X47 
 (SPSSالباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج )من اعداد الجدول: 
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Abstract 
    This research aimed to determine the role of the value engineering 
methodology in improving the quality of the product elements in the 
Directorate of Mosul Municipality. The aim of this research is to address 
the problem in the field of the question of (poor quality service projects 
or lack of utility implemented by the Directorate of the Municipality of 
Mosul), especially in the current situation, which considers the city and 
people desperately need to maximize the value of service provided and 
projects implemented. In other words, lack of quality elements in the 
projects implemented and services provided by the municipality and in 
order to try to address the problem mentioned or diagnosed in the field 
in question. The hypothesis that the use of the value engineering 
methodology contributes to improving the quality of the product for the 
implemented or proposed projects and the service provided by the 
municipality of Mosul was formulated. The questionnaire was used as a 
main tool for collecting data and information in the field. In different 
sections of the Municipality of Mosul as a field. 
The data were analyzed, the results were interpreted and a number of 
conclusions were reached: 

 The percentage of application of value engineering in the field is 
not high, but is available in the ground field to accommodate this 
important input. 

 The degree to which individuals working on product quality 
elements is not high, but there is an interest in the possibility of 
adopting these elements in the field in question 

 There is a strong positive correlation between the steps of value 
engineering and product quality elements. As well as a strong 
impact of value engineering in product quality elements. 
In order to promote the status of the Directorate under study, a 
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  number of proposals were formulated, the most important of 
which are: 

 The value engineering methodology should be adopted in the 
proposed projects for their importance in addressing the problems 
of projects implemented or under implementation through the 
"Value Engineering Work Steps". 

  The senior management should organize training courses for the 
employees of the methodology of value engineering in 
coordination with the academic institutions by academics 
specialized in the field of value engineering 

 Senior management should define the staff in the field surveyed 
with the product quality elements (quality of design, quality of 
conformance, quality of performance, and field service) as they 
are important in obtaining the required level of output 
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